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VAN DE VOORZITTER. 

 
Allereerst wens ik u allen natuurlijk een gezond 2021 toe, 

waarbij we hopelijk weer vanaf mei/juni op een normale 
manier kunnen leven. Althans ervan uitgaande dat dan 

toch wel de meeste mensen gevaccineerd zullen zijn. 
Leny en ik hebben in het afgelopen half jaar redelijk veel 

huisbezoeken gedaan en dan blijkt toch dat veel mensen 

last hebben van deze tijd. Geen kinderen of familie zien of 
ontmoeten. Verjaardagen gaan vaak in stilte voorbij. Maar 

we worden allemaal wel weer ouder. 
We zullen de schade maar flink inhalen als we elkaar weer 

mogen tegenkomen. Het plan is dan ook om in de 
zomermaanden ook bij elkaar te komen op de 2e dinsdag 

van de maand. Welke programma’s u dan tegemoet kunt 
zien hoort u zeker nog. 

In de maand november heb ik u gemeld dat u diverse 
informatie zou kunnen vinden op de website van de PCOB 

landelijk. Echter, wat ik toen niet wist, dat men in 
Nieuwegein ook die website heeft vernieuwd en alle 

informatie is eruit. We gaan dus opnieuw informatie 
toevoegen.  

Ook aan onze eigen website van de PCOB Barendrecht/ 

Heerjansdam wordt nog gewerkt. Zodra deze klaar is zullen 
we u dat laten weten. 

Misschien is het goed u te laten weten dat ondanks de 
corona het automaatje toch al vele malen gereden heeft. 

Dus als u daar gebruik van wil maken moet u bellen met 
het nummer van KijkopWelzijn: 0180-626400 

Ook hebben we regelmatig digitaal overleg met onze 
partners: KBO en Diaconaal Platform en Samen Ouder 

Worden. Wij vormen een soort van maatschappelijke 
coalitie. Op 12 januari hebben wij bij de commissie 

Samenleving van de gemeente ingesproken omdat wij 
willen mee denken in het beleid van de gemeente rond het 

thema Wonen en Zorg. 
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O.a. in de Stationstuinen komen 2500 – 3500 woningen en 

wij zouden het fijn vinden om in overleg met u, de leden, 
inspraak te hebben in het soort woningen dat er komen 

moet. 
Hiervoor hebben wij vorig jaar al overleg gehad met het 

hele college en men vindt het fijn dat er zo’n belangrijke 
groep als ouderen wil mee denken in dat beleid. 

Het is dit jaar ook het jaar van de vrijwilliger. In de Schakel 

kunt u iedere twee weken een interview lezen met een 
vrijwilliger uit Barendrecht om zo mensen voor een functie 

in welke organisatie dan ook te enthousiasmeren 
Vrijwilligers zijn hard nodig en iedere vrijwilliger heeft weer 

andere talenten. 
Onze vriendenorganisatie de KBO gaat in hun ledenblad 

ook interviews houden met vrijwilligers. Mij lijkt het 
geweldig leuk om ook stukjes van u in ons blad te zetten. U 

zou dan een kort verhaaltje kunnen maken met daarin b.v. 
waarom bent u lid geworden van de PCOB. Wat vindt u 

goed van onze vereniging en wat zou beter kunnen. Wat 
mist u?  

We horen heel graag uw reacties.  
Deze maand wil ik eindigen met een tekst voor onderweg 

van Nico Vlaming. In Liedboek bij lied 814. 

 
Onderweg 

Open mij, les mijn dorst, 
stil mijn verlangen te zijn wie ik mag zijn, 

aanvaard door U, Aanwezige, 
aanvaard door mezelf, ongedurig, afwezig. 

Zend boden op mijn weg, 
engelen met geduld, 

naasten met liefde, vreemden die vrienden blijken. 
Open mij, stil mijn verlangen. 

 
Ik wens u allen een goede maand. 

Jaap van der Kooij 
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Dag lieve mensen. 

  
De eerste Ontmoeting in 2021.  Maar ik begin met een 

terugblik naar december, want in januari hebt u geen 
Ontmoeting gekregen. 

In december hebben we met een deel van de PCOB-leden 
Kerstfeest gevierd in de Dorpskerk. 

We waren met een kleine groep want ja….Corona hè. Maar 

heel dankbaar dat we het 
toch konden vieren. 

En wat heel mooi was, 
was dat er zoveel mensen 

de mogelijkheid hebben 
aangegrepen om thuis te 

kijken. 
Zo waren we dan toch met 

elkaar verbonden.  
De voorzitter opende met 

een welkomstwoord voor 
de aanwezigen en voor hen die thuis mee vierden.  

Hij vertelde wat er allemaal ging gebeuren en wie dat 
zouden doen en wenste ons een fijne dienst. 

En wat een fijne dienst was het. Zelf mochten we niet 

zingen maar de zanggroep maakte het goed en in ons hart 
konden we meezingen. Mevrouw Joke Verweerd vertelde 

mooie verhalen en gedichten die ze zelf gemaakt had. 
En er was prachtig harpspel van 

Elsbeth Verheij, dat ons recht in 
het hart raakte. 

We konden 
geen praatje 

met elkaar 
maken want er 

was geen 
pauze. Maar 

het zien van 
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elkaar was al fijn. 

December een maand waarin de feesten anders dan anders 
waren, maar waarvan ik hoop dat u die dagen enigszins 

feestelijk hebt doorgebracht. 
En dan is januari alweer bijna voorbij. De Lockdown werd 

verlengd maar er was ook de start van de vaccinatie. 
Een verwarrende maand waarin veel anders ging dan 

normaal. 

Maar nu staat februari voor de deur en zijn we, hoop ik, als 
u dit leest een stapje verder op weg naar normaal,  

wat normaal dan ook zijn mag. 
Voor het komende jaar wens ik u Liefde van God en  liefde 

van mensen. Want als we lieve mensen om ons heen 
hebben 

die ons door hun aanwezigheid de Liefde van God tonen 
dan kunnen we heel veel aan. 

Dat gezegend mag zijn de weg die u gaat. 
  

Leny Vigelius 
 
 

 

 

 
 

Boeken,  
 Tijdschriften, 
 
Wenskaarten, 
 Giftcards, Gifts, 
 
L.P.’s, Puzzels, 
 Loterij, Kranten,  
 
Bordspellen,
 Kantoorartikelen 
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Pareltjes van hoop   Dichter: Dineke Jansen 
  

 

als de film van afgelopen jaar passeert 

en mijn ogen zich met tranen vullen 

dan ziet mijn hart dat in de chaos zich 

ook kleine pareltjes van hoop onthullen 

 

ik zie 

de mensen in de zorg die zich ontfermen 

het applaus dubbel en dwars verdienen 

overheden die zich in bochten wringen 

om met keuzes iedereen goed te bedienen 

 

ik zie 

de pijn van beledigende discriminatie 

de mensen die voor hen gaan opstaan 

het pijnlijke van ongeziene armoede 

voedselbanken die voor hen opengaan 

 

ik zie 

de branden in een ander werelddeel 

brandweermensen die hun leven wagen 

de mensen en dieren willen beschermen 

die om hun helpende handen vragen 

 

ik zie 

ik zie het huilen van intense oorlogspijn 

soldaten die het goede voorbeeld geven 

vluchtelingen die geen kant op kunnen 

Samaritanen die daadwerkelijk meeleven 
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ik zie 

teveel verdriet en pijn om op te noemen 

er is nog zoveel meer te zien of verzwegen 

ik zie ook de pareltjes van hoop die tranen 

van verdriet voor even kunnen afvegen 

 

als de film van afgelopen jaar passeert 

en mijn ogen zich met tranen vullen 

dan weet mijn hart dat Jezus is gekomen 

om eens een nieuwe wereld te onthullen! 

 

 

Voor het nieuwe jaar 2021 

 

Ik wens u 

Ik wens u een jaar 

Als een alfabet 

Met alle letters van A tot Z 

Van arbeid, blijheid en 

creativiteit 

Tot zegen, zon en zaligheid 

 

Guido Gezelle 
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App op slot vanaf 2021 

 

 

Ik wil u graag hartelijk bedanken voor 

alle lieve, bemoedigende kaartjes die 

ik mocht ontvangen tijdens en na mijn 

opname in het Maasstad ziekenhuis. 

Het was een feestelijk gezicht al die 

leuke kaartjes in het raamkozijn. Ook de telefoontjes en 

mails waren van harte welkom. Ik heb mij erg gesteund 

gevoeld. De operatie is prima geslaagd en ik ben 

ondertussen weer helemaal hersteld, zodat ik me weer 

volledig kan inzetten voor de PCOB en haar leden.   

Hartelijke groet, Janny Brummelink 

Ingestuurd door Riet Binnendijk 
 

Wat zegt u, dokter? Het werd eens tijd. 
Jarenlang meende ik dat mensen steeds onduidelijker 

gingen spreken. Aan mijn gehoor lag het dus niet als ik iets 

niet goed had verstaan. Uiteindelijk ging ik toch maar eens 
naar een ter zake deskundige dokter. Die zei dat het zo 

  

 

 

De app waarmee het Magazine van 

KBO-PCOB ook via de tablet of 

telefoon gelezen kan worden gaat 

vanaf januari 2021 op slot. De reden 

is dat we merken dat teveel niet-leden de app gebruiken 

om het Magazine gratis te lezen. Het Magazine, zowel op 

papier als op de app, is echt alleen bedoeld voor leden en 

abonnees. KBO-PCOB gaat nu kijken of het mogelijk is een 

inlog op de app te zetten waarmee leden en abonnees 

straks wel kunnen inloggen. Het is nog niet zeker of dat 

vanaf de eerste editie al lukt. 



10 
 

langzamerhand tijd werd. Waarvoor, dat heb ik niet 

verstaan. In ieder geval kreeg ik een recept mee voor 
akoestische hulpstukken. Dat heb ik een half jaar bewaard 

voordat ik de stoute schoenen aantrok. 
Nu ben ik in het bezit van twee minicomputers achter mijn 

oren. Het zijn geen roeptoeters die voor elk gehoor 
bestemd zijn, er is speciaal uitgezocht wat ik in het 

dagelijks leven tekort kom. Althans: wat mijn gehoor 

betreft. Zorg op maat heet dat tegenwoordig. Magischer 
werd het toen de apparaten aan mijn telefoon werden 

gekoppeld. Een telefoon is voor mij iets om mee te 
telefoneren, de rest is te ingewikkeld. Gelukkig is er ook 

handbediening mogelijk. 
Ik moet zeggen: zo’n gehoorapparaat geeft het leven een 

nieuw perspectief. Zo ontdekte ik dat er in de buurt van 
ons huis een kerktoren staat met een heus carillon. Ook 

blijken de vogels op ons dakterras geluiden te maken. Ik 
dacht, dat ze alleen maar gaapten. Het journaal kan ik nu 

volgen zonder ondertiteling. Misschien is er nog een 
selectie mogelijk van sprekers die ik wel of niet wil horen. 

Dan kan ik mijn eigen auditieve bubbel ontwikkelen. 
Misverstanden zijn ook mogelijk. Toen ik bij herhaling drie 

piepjes hoorde zette ik de wasmachine uit. Ik dacht dat het 

wasprogramma klaar was. Later bleek dat dit signaal uit 
het gehoorapparaat kwam: de batterij was bijna leeg. Die 

vervanging was trouwens een hele klus. De batterijen zijn 
zó klein dat ik ook een leesbril moet aanschaffen. Het oude 

batterijtje viel op de grond en onze huiskater Ringo rende 
er achteraan. Daarna had hij de hik. In de 

gebruiksaanwijzing staat dat je de batterijen niet in moet 
slikken. Maar ja, een kat kan niet lezen. 

Nog een telefonisch hoogstandje is de telefonische 
zoekfunctie. Ondanks mijn weerstand tegen dat soort 

technieken op de telefoon heb ik het uitgeprobeerd. En het 
werkt! Die functie biedt nieuwe mogelijkheden. Ik ben 

regelmatig bang dat mijn fiets wordt gestolen. Als ik hem 
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nu in de stad parkeer kan ik één hoortoestel in de fietstas 

verstoppen. Met de andere kan ik nog steeds alles (in 
mono) verstaan. Met de zoekfunctie vind ik vanzelf mijn 

gehoorapparaat én mijn fiets terug. 
 

Henk Algra, orthopedagoog. (in Nederlands Dagblad) 

 
In de maand februari zal de vakantiefolder van het 
vakantiebureau weer verschijnen. 

Het afgelopen jaar is door de corona aan iedereen voorbij 
gegaan. Ook de komende maanden zullen er nog geen 

vakanties worden aangeboden. 
Vanaf zaterdag 29 mei hoopt men weer met de vakanties 

te kunnen beginnen. 

Voor de groep uit Barendrecht heeft men in principe een 
week vastgelegd, dat wordt de week van 19 tot en met 26 

juni in Dennenheul in Ermelo. 
Dus, mocht u interesse hebben om mee te gaan hoor ik dat 

graag van u, want dan krijgt u de informatie over die week 
in de brievenbus. 

Afhankelijk van de stand van zaken op dat moment m.b.t. 
corona zal de week ingevuld worden met gasten zonder 

veel verzorging. Indien mogelijk wordt dit uitgebreid naar 
gasten met verzorging. Dat weten we uiteraard pas in de 

loop van dit voorjaar. 
Alle gasten die in 2019 zijn mee geweest krijgen deze info 

in ieder geval. 
Heeft u vragen of wilt u zich vast aanmelden, u bent van 

harte welkom. 

Mijn emailadres is: jvanderkooij@upcmail.nl en telefonisch 
ben ik bereikbaar op mijn mobiele nummer: 06 298 26 

128. 
Jaap van der Kooij 

mailto:jvanderkooij@upcmail.nl
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PUZZEL 

Plaats de groepjes van 3 letters zo in het diagram, dat er 9 
woorden van 9 letters ontstaan. 

Als u dit goed doet, verschijnen er in de grijze vakjes, 
Van boven naar beneden, de namen van twee vogels. 

 
                   AGE     HAP NDE 

 
                   EIT     INF  OOD 

 
                   EUR     LAK OOS 

 
                   EXP            LAN  PEL 

 

      GEL     NAA REP 
 

     GUI     NAI  RIJK 
 

   IJ K S    

   O R T    

   T E N    

   O R T    

   K T S    

   D S C    

   R A R    

   V I T    

   R L A    

 

Deze kunt u doorgeven voor 20 februari aan Leny Vigelius, 
lenyvigelius@ziggo.nl of per tel. 078-8431597 

 
VEEL SUCCES! 

mailto:lenyvigelius@ziggo.nl
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Dan ook nog even over de decemberpuzzel. 

We hebben 16 oplossingen binnen gekregen en dat is 
natuurlijk leuk. We hopen ook dit keer weer op veel 

inzendingen. 
Maar uit de 16 inzenders hebben we de winnaar getrokken: 

de heer Gouman, Ganzekamp 45 in Heerjansdam. 
We hopen hem binnenkort de bijbehorende prijs bij hem af 

te geven. 

Hartelijke groet, 
Leny Vigelius 

 

 

De contactmiddag van 9 februari 2021 komt 

te vervallen in deze Coronatijd vanwege het 

in acht nemen van de RIVM richtlijnen. 
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LIEF EN LEED. 
 

Omdat  er eind december  geen Ontmoeting  verschenen 
is, gaan de berichten  over  2 maanden.  

 
Zieken: 

 
Onze secretaresse mw. Janny Brummelink moest acuut  

geopereerd  worden, alles is goed verlopen, ze is  nu 

rustig  aan  het herstellen.  
Mw. Francien Kokkelink was een dagje in het Maasstad  

ziekenhuis wegens hartklachten, het gaat  nu weer goed. 
Mw. I. de Bruin-Tempelman kan door de corona situatie 

nog niet  aan haar knie geopereerd  worden, heeft veel 
pijn. 

Mw. Rietveld moet na een geslaagde  operatie nog enkele  
bestralingen  ondergaan. 

Hr. Chris van Zwol is erg kwetsbaar, dat geldt ook voor 
mw. J.Mes-Warmolts. 

 
Overleden: 

 
Op 19 november is hr. Jan Cornelis Coenradi overleden,  hij 

was 83 jaar. 

Mw. Riet de Klerk-Blinde van de Marjoleinlaan is op 87 
jarige leeftijd  overleden.  

Hr. M. v.d.Kruit van de Kruizemunthof is op 23 december 
overleden, hij mocht 89 jaar  worden. 

 
Jubilea: 

 
Fam. C. Romein aan de Zeeg was 28 december 55 jaar 

getrouwd.   
Fam. Speelman aan de Kogge is op 1 februari ook 55 jaar 

getrouwd.  
Beide echtparen  van  harte  gefeliciteerd.  
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Verhuisd: 

 
Onze redacteur hr. Gert Lems  en zijn vrouw zijn van de  

Korianderhof naar de Scheldestraat 73  2991AJ gegaan. 
Hr.Dorsman van de Notenhof is opgenomen in Borghstede, 

de zorg voor hem werd te veel voor zijn echtgenote. 
Mw. Barendregt van Turkoois naar zorgvilla Maja in Rhoon. 

Mw. den Hollander van de Mozartstraat naar de Tuinen  in 

Bleiswijk.  
Mw. Brederveld-v.d.Griend uit Utrecht naar Spits 

49,2991DL 
Mw. A. den Hollander-Koedood van de Talmaweg naar 

Windsingel 66 2991 HN. 
Hr. en mw. Witvliet naar Sliedrecht. 

 
Ook deze keer  weer een hartelijke  groet en hopend 

elkaar  weer te kunnen ontmoeten.  
 

Ada Kiel 
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PRESENTJE VOOR ALLE VRIJWILLIGERS 

Onze vrijwilligers hebben we in het 

zonnetje gezet in december omdat 

ze veel tijd besteden aan hun 

werkzaamheden voor de PCOB 

Barendrecht/ Heerjansdam. 

Zonder deze vrijwilligers kan de 

PCOB niet bestaan. Dus hartelijk 

bedankt! 

Wat doen die vrijwilligers allemaal 

voor de leden?                                                      

De groep de “Ontmoeting” zorgt ervoor dat u iedere maand 

een nieuwe Ontmoeting ontvangt met daarin artikelen, 

gedichten, een puzzel, allerlei nieuws. Daarmee zijn Gert 

(redactie), Leny, Gert-Jan, Jaap en Janny bezig.                                                                       

Daarnaast nog de bezorgers die ervoor zorgen dat u de 

Ontmoeting thuis krijgt, Daniël, Arie, Cor, Cees R., Piet,  

Marieke, Jaap, Lena, Dick, Kees S., Geertrui, Thea, Bonno, 

Truus, Freek, Jan, Tineke, Kees S. haalt ook altijd de 

Ontmoeting op bij de drukker en brengt het pakket bij de 

hoofdbezorger Daniël. 

De groep van de belasting invullers zijn vooral druk met 

hun werk in maart en april. Maar ze aarzelen niet te helpen 

als iemand op een ander tijdstip hun hulp vraagt. Daarmee 

zijn Bram, Rob en Maarten bezig. 

Rob zorgt ervoor dat er ieder kwartaal nieuwe ledenlijsten 

uitgebracht worden, hij houdt de ledenadministratie bij.  
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Ada wilt u graag op de hoogte houden van het wel en wee 

van onze leden door middel van het Lief en Leed stukje in 

de Ontmoeting.  

Onze ziekenbezoeksters Marjorie, Francine, Corrie, Lien en 

Jannie V. hebben de laatste tijd (vanwege Corona) heel 

veel kaartjes verstuurd. Ze wachten met smart op het 

moment dat ze weer bij de leden op bezoek kunnen 

komen. Janny O. brengt een mooi boeket als een echtpaar 

een jubileum kan vieren. Adri en Henny vergeten nooit een 

verjaardag van onze leden want iedereen krijgt een 

verjaardagskaart.  

Er is ook weinig dit jaar gebeurd op het gebied van reisjes 

en activiteiten. Corrie, Piet en Marel hopen gauw weer te 

kunnen starten hiermee.  

Gerrit gaat weer met het bestuur ervoor zorgen dat er voor 

volgend seizoen weer een aantal mooie, veelzijdige 

contactmiddagen gepland kunnen worden.  

Tijdens de contactmiddagen zijn de pianisten Betsie, Jan en 

Ger onmisbaar.  

Het bestuur. 

    

 Hartelijk bedankt !!   
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Geldmaat plus assistentie: hulp bij een geldmaat  

 
Iedereen die het lastig vindt om zelfstandig geld op te 

nemen of te storten kan vanaf vandaag gebruik maken van 
geldmaat plus assistentie, in aangepaste vorm.  

Deze dienst biedt Geldmaat in een geselecteerd aantal 
filialen van Primera, Bruna en The 

Read Shop. Of een winkel beschikt 

over een geldmaat plus assistentie 
ziet u op de locatiewijzer op 

geldmaat.nl. En binnenkort kunt u 
het ook zien aan de sticker: 

geldmaat plus assistentie op de 
voordeur of de etalage van de 

winkel.  
De dienst ‘geldmaat plus assistentie’ bestaat uit twee 

delen. Enerzijds bieden de winkeliers en medewerkers van 
de geldmaat plus locatie hulp aan door samen met de klant 

de geldautomaat te bedienen. Anderzijds bieden zij hulp op 
afstand: zij beantwoorden allerlei vragen over bijvoorbeeld 

de werking van de automaat en het opnemen of storten 
van biljetten.  

Helaas gooit corona nu roet in het eten. Vanwege de 

anderhalvemeterregel van het RIVM is het niet mogelijk om 
samen naast de klant de automaat te bedienen. Daarom 

introduceren wij dit onderdeel van de assistentie nu nog 
niet. Wij vinden het erg vervelend dat wij deze service nu 

nog niet kunnen bieden.  
 

Uw vragen over geld opnemen of 
storten Omdat we wel graag 

tegemoet willen komen aan de 
hulpvraag bij het bedienen van een 

geldmaat, bieden we een 
aangepaste versie van onze 

assistentie aan. De geldmaat plus 
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assistentiewinkeliers beschikken over alle benodigde 

informatie om de meest gestelde vragen te beantwoorden 
over onder andere de bediening van de geldmaat, het 

opnemen en storten van geld en de werking van de 
spraakondersteuning. Zo kunnen zij de vragen van de 

gebruikers van de automaten beantwoorden zonder dat zij 
de anderhalvemeterregel overtreden. Ondertussen gaan we 

door met het plaatsen van geldmaten voor het opnemen en 

storten in de winkels van Primera, Bruna en The Read 
Shop. En zodra de beperkingen zijn opgeheven, bieden we 

de volledige assistentiedienstverlening aan waarbij de 
winkeliers ook helpen met het bedienen van de geldmaat.  

 
Handleiding geld opnemen Op 

onze website Geldmaat.nl staat 

een handleiding en een video 

waarin stap-voor-stap duidelijk is 

uitgelegd hoe onze geldmaten 

werken. 

 

 

Manifest Waardig Ouder Worden 2.0 ondertekend 

Op 12 december hebben 

de ChristenUnie, 

Omroep Max en KBO-
PCOB, samen met 

verschillende 
maatschappelijke 

organisaties, het 
Manifest “Waardig Ouder 

Worden 2.0” 
ondertekend. In het 

manifest staan tien voorstellen voor een samenleving 
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waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en 

gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover 
elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te 

wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen. Het 
is een vervolg op het Manifest Waardig Ouder Worden uit 

2017. Dat manifest werd één-op-één overgenomen in het 
regeerakkoord van het huidige kabinet. Een belangrijk punt 

in het nieuwe manifest is dat er 1 miljard euro moet 

worden uitgetrokken voor de bouw van nieuwe 
woonvormen voor ouderen. Met dat geld moeten nieuwe, 

kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof 
tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te 

verkleinen. 
In het nieuwe Manifest wordt ingezet op de volgende tien 

punten: 

1. Zet in op een brug tussen jong en oud; we hebben 
elkaar nodig 

2. Investeer in generatiewoningen en kleinschalige 

concepten 
3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op 

de oude dag 
4. Stimuleer en beloon mantelzorgers en vrijwilligers 

5. Gebruik de maatschappelijke diensttijd om jong en 
oud bij elkaar te brengen 

6. Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken voor 
jong en oud 

7. Maak Nederland dementievriendelijk 
8. Investeer in passende en palliatieve zorg 

9. Borg de toegang tot geestelijke verzorging 
10. Houd oog voor de ouderenzorg in en na de 

coronatijd 

 -> Lees de volledige tekst van het Manifest “Waardig 

Ouder Worden 2.0” 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-manifest-om-waardig-ouder-worden/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-manifest-om-waardig-ouder-worden/
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2020/12/Manifest-Waardig-ouder-worden-2.0-lange-versie.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2020/12/Manifest-Waardig-ouder-worden-2.0-lange-versie.pdf
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9 BELANGRIJKE VRAGEN OVER DE 

CORONAVACCINATIE 
 

De vaccins tegen corona zijn er: vanaf januari is een 
ongekend grote campagne begonnen om zo veel 

mogelijk mensen in te enten. In de hoop dat we 
straks weer langzaam het gewone leven kunnen 

oppakken. Er leven veel vragen over vaccinatie. 

Hieronder proberen we de negen belangrijkste 
vragen te beantwoorden.  

 
1. Welke vaccins zijn nu beschikbaar?  

Er zijn verschillende coronavaccins. In Nederland worden 
op dit moment de zorgmedewerkers als eersten 

gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Daarna 
krijgt Nederland, als het goed is, ruim drie miljoen doses 

van het Moderna-vaccin. Vanaf februari volgen 
waarschijnlijk nog vaccins van AstraZeneca, CureVac, 

Janssen en Sanofi. Senioren zullen vooral het Pfizer- en 
Moderna-vaccin krijgen.  

 
2. Wat zijn RNA-vaccins?  

De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn beide RNA-

vaccins. RNA-vaccins bevatten geen levend virus. Een RNA-
vaccin brengt een vetbolletje in het lichaam met daarin een 

stukje genetische code van het virus. De stukjes van dit 
‘spike-eiwit’ worden door onze afweercellen herkend als 

lichaamsvreemd, waarop we afweer opbouwen tegen dit 
eiwit. Hierdoor worden we immuun en raken we na 

blootstelling aan het echte virus minder tot niet ziek. Het 
vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam 

afgebroken. 
  

3. Hoe kan het dat het zo snel is goedgekeurd?  
De ontwikkeling van coronavaccins gaat sneller dan 

normaal. Dat komt doordat wereldwijd enorm veel 
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onderzoekers zich samen inzetten om veilige coronavaccins 

te ontwikkelen. Ook voeren de wetenschappers 
verschillende fasen van het onderzoek tegelijk uit, in plaats 

van na elkaar. Dat scheelt tijd. En de beoordeling van de 
coronavaccins gaat ook sneller: de beoordelaars kijken al 

mee bij de tussentijdse resultaten van de onderzoeken. De 
ontwikkeling van het coronavaccin doorloopt dus dezelfde 

stappen als ieder ander vaccin, alleen sneller. Maar de 

strenge veiligheidseisen blijven gelden.  
 

4. Hoe veilig is het vaccin 
We hebben in Europa en Nederland strenge eisen voor 

vaccins. Ook voor de coronavaccins. Anders wordt het niet 
goedgekeurd. De onderzoeksgroepen waarop het vaccin 

getest is, zijn heel groot. Het coronavaccin van 
BioNTech/Pfizer is bijvoorbeeld getest op ruim 20 duizend 

proefpersonen, dat van Moderna op 15 duizend.  
 

5. Zijn er bijwerkingen?  
Sommige mensen hebben een paar dagen last van 

spierpijn, gewrichtspijn, hoofdpijn, vermoeidheid of koorts. 
Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er 

onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. 

Maar die kans is heel klein.  
 

6. Werkt het vaccin ook bij mensen boven de 65 jaar? 
Ja, het Pfizer-vaccin beschermt bijvoorbeeld in 95% van de 

gevallen tegen het coronavirus. Dat betekent dat van de 
100 mensen die een inenting krijgen, er 95 beschermd zijn 

tegen het coronavirus. Binnen de groep van mensen van 
65 jaar en ouder bleek het vaccin ruim 94% effectief, bij 

75+ was het 100% effectief.  
 

7. Kun je het vaccin ook veilig geven aan mensen die 
kwetsbaar zijn of medicijnen gebruiken?  
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Ja, het vaccin is ook veilig voor risicogroepen, zoals 

mensen met astma, chronische longziekten, diabetes, hoge 
bloeddruk en obesitas (ernstig overgewicht). Omdat RNA-

vaccins geen levend virus bevatten, zijn ze ook veilig voor 
personen, die afweer onderdrukkende medicatie slikken of 

om andere redenen een verminderde afweer hebben. Wel 
is de kans groot dat het vaccin dan minder effect heeft. 

Overleg hierover met uw arts.  

 
8. Wanneer krijgen senioren het vaccin?  

De eerste senioren, behalve de zorgmedewerkers, die 
worden gevaccineerd zijn de verpleeghuisbewoners. 

Volgens de planning (van begin januari) zijn zij vanaf 
januari/februari aan de beurt. Vanaf februari de mensen 

van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie. Vanaf maart 
volgen de thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet-

mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar (via de huisarts) en 
de thuiswonenden van 60-75 jaar met en zonder medische 

indicatie (op een centrale locatie). Vanaf april/mei volgen 
de overige mensen van 18 tot 60 jaar zonder medische 

indicatie.  
 

9. Wat vindt KBO-PCOB van coronavaccinatie?  

KBO-PCOB roept haar leden op zich te laten inenten zodra 
dit mogelijk is. In de belangenbehartiging doen wij er alles 

aan vaccinatie voor senioren de hoogst mogelijke prioriteit 
te geven in de vaccinatiestrategie. Zo kunnen we hopelijk 

zo snel mogelijk weer terug naar een samenleving waarin 
ook senioren weer volop mee kunnen doen.  

 
Heeft u andere vragen?  

Ga dan naar de website 
www.coronavaccinatie.nl of bel naar 

het infonummer van de overheid: 
0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 

uur). 
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ARMOEDE OUDEREN TOEGENOMEN 

 
Het CBS publiceerde 

cijfers over het 
armoederisico onder de 

Nederlandse bevolking. 

Wat blijkt? Hoewel de 
armoede gemiddeld 

genomen licht afnam in 
2019, is het risico voor 

senioren juist 
toegenomen. Directeur Marcel Sturkenboom: “Dit 

komt overeen met de ervaring van onze leden. 
De kosten en lasten nemen toe, terwijl het inkomen 

gelijk blijft. Toenemende armoede bij ouderen 
moet nu de hoogste prioriteit krijgen in de Tweede 

Kamerverkiezingen.”  

‘Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager’, stelt 
het CBS op 2 december. Voor werkenden en kinderen is dit 

gelukkig het geval. Toch leven nog steeds helaas 1 miljoen 
Nederlanders in armoede.                                                                                       

KBO-PCOB dook in de achterliggende cijfers en ontdekte 
dat het beeld voor met name senioren niet gunstig is. Uit 

eerder onderzoek weten we dat bepaalde groepen 
kwetsbaar zijn: vijftigers en zestigers die werkloos of 

arbeidsongeschikt raken, mensen zonder spaargeld met 

een huurwoning en 85-plussers met hoge zorgkosten.  
Arbeidsmarktdiscriminatie en achterblijvende 

pensioenen drukken de koopkracht en vergroten het risico 
op een blijvend laag inkomen.  

Vanaf 55 jaar meer armoede In 2019 gold 1.090 

euro netto per maand voor een alleenstaande als de lage 
inkomensgrens. Gekeken naar deze grens, blijkt dat de 

armoede tussen 2018 en 2019 is toegenomen bij de 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/armoederisico-bevolking-in-2019-een-fractie-lager
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83842NED/table?dl=46C8A
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/armoede-onder-ouderen/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/armoede-onder-ouderen/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/actieplan-inclusieve-arbeidsmarkt-kan-niet-wachten/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/verbetering-koopkracht-senioren-noodzakelijk/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/verbetering-koopkracht-senioren-noodzakelijk/
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meeste leeftijdscohorten vanaf 55 jaar. Dit in tegenstelling 

tot de gehele Nederlandse bevolking, waar in dat jaar een 
lichte daling te zien is. Gekeken vanaf 2011 is de 

stijging onder senioren zelfs zeer sterk, zie afbeelding:  

 

Directeur Marcel Sturkenboom: “Onbegrijpelijk dat dit niet 
meer aandacht krijgt in politiek en beleid. Wat KBO-PCOB 

betreft is dit een prioriteit voor de Tweede 
Kamerverkiezingen: bestrijd de groeiende armoede onder 

senioren!”  
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ONDERZOEK: MEERDERHEID SENIOREN WIL 

CORONAVACCIN 

 

Bijna driekwart van de 
senioren (68%) is van plan 

zich te laten vaccineren 

tegen het coronavirus, 
blijkt uit onderzoek opgezet 

door seniorenorganisatie 
KBO-PCOB. Marcel 

Sturkenboom, directeur 
van KBO-PCOB: “Dit 

onderzoek laat duidelijk zien dat ook senioren verder 
willen. We willen weer op pad, onze naasten zonder zorgen 

weer kunnen knuffelen.” Ongeveer een kwart (24%) 
twijfelt nog, slechts acht procent zegt nee. De belangrijkste 

reden om zich niet te laten vaccineren is uit angst voor 
bijwerkingen, maar ook omdat men zich nooit heeft laten 

vaccineren (ook niet tegen de griep).       Het vertrouwen 
in de instanties die bij het vaccin betrokken zijn, is groot. 

Ruim zestig procent vertrouwt de overheid (63%) en 

makers (62%) bij dit vaccin, slecht negen procent 
vertrouwt overheid en bedrijf niet. 

Vaccinatiestappenplan                                                           

Maar er zijn ook vragen. Een derde van de senioren mist 
nog bepaalde informatie over het coronavaccin en de 

vaccinatie. Bijvoorbeeld informatie over de bijwerkingen 
(met name op de lange termijn), de procedure (waar en 

door wie wordt het vaccin gezet), de tijdsplanning, hoe de 
relatie is met specifieke gezondheidsproblemen zoals hart 

en obesitas. Maar er zijn ook vragen over de veiligheid en 

de werkingsduur van het vaccin. Sturkenboom: “Dus 
nogmaals onze oproep aan het kabinet: beloon het 

vertrouwen van al deze senioren en kom met een compleet 
vaccinatiestappenplan. Het schept duidelijkheid en rust.” 
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Onderzoek-verantwoording                                                        
 

Dit onderzoek is uitgevoerd in week 50 van 2020 onder 1.650 
Nederlandse senioren. Voor de dataverzameling is gebruik 

gemaakt van het representatieve online KBO-PCOB panel 
waarvan de leden zijn benaderd via de standaard e-

mailprocedure. Verder is het onderzoek uitgezet bij andere 
seniorenorganisaties 
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POSTADRES. 

Postadres:  PCOB afdeling Barendrecht / Heerjansdam 

Van Hobokenhaven  39, 2993 HH  Barendrecht.  

Email-adres:  : pcob.barendrecht@gmail.com  

Website:        www.pcob.nl - naar afdelingen 

  Aanklikken: Barendrecht-Heerjansdam  

VAN DE REDACTIE COMMISSIE. 

Het volgende nummer van “Ontmoeting” zal op 26 februari   

2021 verschijnen.  

Kopij graag uiterlijk zaterdag 20 februari 2021  inleveren 

op het e-mailadres: g.lems@chello.nl  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Gert Lems. 

 

mailto:pcob.barendrecht@gmail.com
mailto:g.lems@chello.nl
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WERKGROEPEN. 
 
Blad “Ontmoeting”, ledenadministratie, belasting service:  
  
Gert Lems   redactie 
Gert-Jan Brummelink corrector Ontmoeting      
Leny Vigelius  verslagen contactmiddagen     
Daniël Dik  hoofd bezorging 
Kees v.d. Sijs  bezorging   
 
Rob Schenk  ledenadministratie    
 
Bram Vos  belasting aangifte    
Rob Schenk  belasting aangifte   
Maarten Verzijden belasting aangifte   
       
Lief en leed, nieuwe leden, ziekenbezoeksters, jubilea, verjaardagen, 
ouderenadviseur:  
Ada Kiel  nieuwe leden, lief en leed 
Marjorie Bosselaar ziekenbezoek Carnisselande 
Francine Kokkelink ziekenbezoek in de ziekenhuizen en verpleeghuizen 
Jannie Valkhof ziekenbezoek Centrum Barendrecht 
Corrie Lagendijk ziekenbezoek Heerjansdam 
Lien v.d. Heiden ziekenbezoek Heerjansdam 
 
Janny Oggel  jubilea 
Mieke Jansons verjaardagen  
Adri Veenstra  verjaardagen    
 
Piet Oggel   VOA 
     
Reisjes, activiteiten, pianisten: 
Corrie de Pee  reisjes 
Piet Oggel  reisjes 
Marel Vlietstra  activiteiten 
 
Gerrit v. Rietschoten programma coördinator  
 
Betsie  Fousert pianiste       
Jan v.d. Meer  pianist    
Ger van Eersel pianist      
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Mastenbroek 
Uitvaartverzorging 

Deskundig en persoonlijk 

Uniek in Barendrecht, familiekamers aan de Eerste Barendrechtseweg 180-b 

In onze locatie zijn huiskamers gerealiseerd waar nabestaanden op ieder moment van de dag toegang 

hebben om in alle rust afscheid te kunnen nemen. Sfeervol, laagdrempelig en midden in het centrum 

van de gemeente. Goed bereikbaar, met ruime, eigen parkeergelegenheid en volledige privacy. 

 

Transparant in de kosten met geen verrassingen achteraf 

Transparant en duidelijkheid over de te verwachte kosten is iets waar wij veel waarde aan hechten. 

Geen ”vanaf” prijzen maar heldere tarieven die wij communiceren op onze website. 

 

Kwaliteit en één aanspreekpunt 

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg, u heeft altijd één aanspreekpunt 

vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart. Met ruim 30 jaar ervaring weten wij waar het om gaat 

bij het verzorgen van een uitvaart, onafhankelijk en keuzevrijheid vinden wij belangrijk, uw wensen staan 

centraal. Of het nu gaat om een kerkelijke uitvaart, begraven of cremeren, door onze brede kennis kunnen 

wij u van dienst zijn. Thuis opbaren of in een uitvaartcentrum van uw keuze behoren uiteraard eveneens 

tot de mogelijkheden. 

 

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart 

Trotse houder zijn wij van dit keurmerk wat uitsluitend wordt verstrekt aan kleinschalige 

ondernemers waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan. Hierbij draait 

het niet om het volgen van vastomlijnde protocollen maar wordt een uitvaart op maat 

samengesteld. En het meest belangrijke; Beoordeling vindt plaats door nabestaanden zelf. 

Kijk voor de beoordelingen op onze website. 

                          Wij worden gewaardeerd met een 9,7 

Neem contact met ons op 

Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden 

maar als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles 

rondom de uitvaart goed verloopt. 

Neem gerust contact op, wij staan u in alle rust 

te woord of maken met u een afspraak. 

 

Mastenbroek Uitvaartverzorging   

Eerste Barendrechtseweg 180-b 

2992 BS  Barendrecht        

 

www.mastenbroekuitvaart.nl 

ino@mastenbroekuitvaart.nl 

9,7 

            0180 723204  dag en nacht 
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Dagelijks Bestuur  PCOB  Barendrecht/Heerjansdam 
 
Voorzitter Jaap van der Kooij,  078-8431597 
 : jvanderkooij@upcmail.nl 
 
Secretaris Janny Brummelink-Bleijenberg 
  0180-620665 
 : pcob.barendrecht@gmail.com 

 
Penningmeester Geertrui de Boom, 0180-616304 
  ki0bk2@kpnmail.nl 
 
Ledenadministratie Rob Schenk,  0180-616324 
  robsche47@hotmail.com 
 
Redactie Gert Lems,  0180-613794 
  g.lems@chello.nl 
 
KBO-PCOB Magazine Daniël Dik,  0651261670 
  d.dik@planet.nl 
Belangenbehartiging 
Ouderen adviseur Piet Oggel,  0180-615464  
  poggel@upcmail.nl  
 
Belastingservice Bram Vos,  0180-616851 
  bravos@hetnet.nl 
 
Activiteiten en busreisjes   Corrie de Pee, 0180-617723 
  g.pee56@chello.nl 
 
Ziekenbezoek Marjorie Bosselaar  0180-557345 
Carnisse / Smitshoek marjorievan stappen@gmail.com 
Heerjansdam Corrie Lagendijk-Schop  078-6772064
 : c.lagendijk@kpnplanet.nl  
 
Werkgroepen Zie elders in dit blad 
Bankrelatie IBAN: NL 28 RABO 0163 6952 96 
 t.n.v. PCOB  te Utrecht 
Website:                                www.pcob.nl - naar afdelingen 
 Aanklikken: Barendrecht-Heerjansdam  
 

mailto:jvanderkooij@upcmail.nl
mailto:pcob.barendrecht@gmail.com
mailto:ki0bk2@kpnmail.nl
mailto:j.huizinga95@chello.nl
mailto:g.lems@chello.nl
mailto:christiaan_smit44@hotmail.com
mailto:poggel@upcmail.nl
mailto:bravos@hetnet.nl
mailto:g.pee@chello.nl

