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Maart lentemaand
Op 1 maart breekt de meteorologische lente aan en op 23 maart
staat de zon loodrecht op de evenaar zodat dag en nacht even
lang duren. Daarna beweegt de aarde met de noordpool verder
naar de zon zodat die op 21 juni loodrecht op de Kreeftskeerkring staat. Het is een beweging die velen van ons in het klein
kennen van de penduleklok, u weet wel, zo’n klok onder een
glazen stolp die je niet hoeft op te winden. Bij mijn grootouders
stond vroeger zo’n klok op de schoorsteenmantel. Fascinerend
vond ik het, steeds weer die metronoombeweging. Fascinerend
is ook de gedachte dat onze Schepper zo’n prachtig heelal heeft
gemaakt en ervoor gezorgd heeft dat al het leven, inclusief de
mens, van zo’n mathematische precisie is die wetenschappers
nog altijd laat verbazen. Maar daarover een andere keer meer,
nu wil ik het nog even over de maand februari hebben.
Het was voor Nederland een verrassing dat we toch nog te maken kregen met echt winters weer, met zelfs een sneeuwstorm.
Opgewaaide sneeuw is voor ouderen niet prettig, de kans dat je
uitglijdt is groot. Maar wel leuk om te zien waren de kinderen
die op een sleetje werden voortgetrokken of sneeuwballen gooiden. En toen kwam er nog strenge vorst over heen, zodanig
zelfs dat er heel kort op natuurijs kon worden geschaatst. Misschien heeft u zelf nog wel de schaatsen ondergebonden en een
baantje op het ijs getrokken. Gezellige beelden, hoewel we vanwege corona ook op het ijs afstand moesten houden.
Zondag 14 februari was de laatste dag dat de ijspret mogelijk
was, en die dag was het ook Valentijnsdag.
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Genoemd naar twee katholieke geestelijken uit de derde eeuw,
maar waarvan eigenlijk heel weinig bekend is, verbond de grote
schrijver Geoffrey Chaucer in de veertiende eeuw die naam aan
de romantische liefde, die in zijn gedicht Parliament of Fowls
(1380-1382) deze versregels schreef:
For this was on seynt Volantynys day
Whan euery bryd comyth there to chese his make
'Want dit was op Sint-Valentijnsdag
Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen'
En van alle liefde is Gods liefde het belangrijkste lezen we ook
in Corinthiërs 13:13.
Sylvia Oosterhuis

Quote:
“Vandaag de dag zien we de dood niet als een weg die ons dichter bij God brengt, maar als een verschrikkelijk en tragisch afbreken van het leven. Of we beleven de natuur niet als een zeer gevarieerde en kleurrijke schepping van God, maar als een ondoorgrondelijke, zelfs gevaarlijke tegenstander van de mens. En al te
vaak zien we onze medemensen niet als onze broeders en zusters, maar we beschouwen hen al op voorhand als onze concurrenten en tegenstanders.”
Bron: Het christelijk geloof in 50 brieven, geschreven door Gerhard Lohfink
Wandeltip: Natuurbeleefpad Beijumerbos
De Beleefroute brengt je langs velden, door bossen en langs kleine plassen en slootjes. Onderweg zijn er verschillende rustpunten
om even van de omgeving te genieten. In het voorjaar hoor en
zie je hier volop weidevogels, reeën en tal van bijzondere planten als bijvoorbeeld de paarse morgenster.
De route is ook geheel toegankelijk voor mensen in een rolstoel
of scootmobiel. Er zijn onderweg geen onneembare bruggen,
drempels of andere obstakels, maar wel meer bankjes dan bij andere routes. Naast alle banken langs deze route is er voldoende
ruimte om je rolstoel, scootmobiel of buggy te plaatsen. Veel
plezier!
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Van de ledenadministratie
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Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren
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Column maand maart 2021.
Brr…. wat is het koud buiten als ik
deze column schrijf.
Luisterend naar de weersverwachting
hoor je weervrouw Harma Boer van
TV -Noord het hebben over temperaturen van boven de 10 graden onder
nul. Wat komt dat raar over temperaturen boven de 10 graden, maar dan
wel onder nul.
Dit deed mij terugdenken aan de tijd dat wij in de strenge winter van
1955 op de fiets naar school gingen, van mijn geboorteplaats naar Loppersum, en de jonge Bronsema voor het eerst een muts op had. Waarom?
Het vroor die morgen toen ……..23 graden (!!) en toch gingen we samen als groep fietsers wel naar school, 14 kilometer heen en ’smiddags 14 kilometer terug. Bronsema herinnert zich nog dat we van
één van de ouders van de schoolgaande groep van meestal 10 jongens
en meisjes, de uitdrukkelijke opdracht hadden meegekregen, na elke
ongeveer 4 kilometer fietsen, wel een paar minuten naast je fiets rennen om warm te blijven. Sommigen hadden, tegen de kou, zelfs een
krant voor de borst.
Op school aangekomen, hadden andere scholieren, komende uit de
richting Ten Post en Overschild bevroren oren en voeten.
Wat waren leraren toen toch vindingrijk. Met onze leraar wiskunde Jan
van der Ploeg, hij was net uit militaire dienst afgezwaaid, moest er diverse keren met hem rond de Jacobuskerk in Loppersum worden gerend. Zo bleef het bloed stromen zei hij en hij had gelijk.
Deze leraar van der Ploeg is later bekend geworden als de gedeputeerde die in een helikopter met de Nederlandse premier van toen de totaal
ingesneeuwde en daardoor onbereikbaar geworden dorpen Zijldijk en
‘t-Zandt en verdere omgeving bezocht.
In die jaren waren het echte strenge winters! Misschien gaan we het
nog eens meemaken, maar met 23 graden onder nul toch naar school?
Wat denkt u?
Wij leven nu al bijna een jaar lang in quarantaine, met daarbij als extra
dat we na 21.00 uur ’s-avonds de straat niet (meer) op mogen en dat tot
4.30 uur in de vroege morgen moeten volhouden. Met 4.30 heeft Bronsema geen moeite, het bed is daarvoor nog veel te lekker.
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Wat valt een ouder iemand op, die gewend is redelijk vroeg op te
staan. Als hij de gordijnen opendoet dan ziet hij dat er in de buurt in
bijna geen enkel huis het licht al brant. Je hoort hem zeggen er is echt
iets aan de hand in Nederland. Het Midden- en Kleinbedrijf dicht,
kappers die al maanden niet meer knippen, verder heel veel mensen die
gewoon thuis werken en niet op hun gewone werk plek en dus de auto
daarom ook vrijwel niet gebruiken, in de horeca waar alleen nog vrijwel op bestelling wordt gewerkt, reparatiebedrijven vrijwel gesloten en
ga zo maar door. Covid 19 in diverse soorten beheerst de wereld. Ja er
is zeker iets aan de hand.
Dan is er geregeld een persoon, met haar langer dan normaal en met de
naam Rutte voor de televisie, die het begrip afschuiven van verantwoordelijkheid naar een ander handig etaleert. In de persoon van ene
Hugo de Jong heeft hij een slachtoffer op afstand naast hem staan voor
de TV. Deze minister krijgt nogal wat in zijn mooie schoenen geschoven, deels aan hem zelf toe te rekenen, maar vergeet niet hij is ook onderdeel van een kabinet van VVD, D’66, CDA en Christen Unie, onder
leiding en toezicht van een, met vaak een lach, operende premier Rutte, hij doet dit al jaren. Het is in Nederland vrijwel nog nooit zo’n
staatsrechtelijke wanorde geweest als de laatste jaren onder zijn bewind.
De namen Pieter Omtzigt en Renske Leyten zal deze premier Rutte
niet snel vergeten. Waarschijnlijk kan hij het bloed van Pieter en Renske wel drinken. Je zult ook maar tot de groep van de duizenden zulks
onterecht genoemde kinder- toeslagslachtoffers behoren of tot de gasgewingedupeerden in het Groningerland.
Beste PCOB’ers en KBO’ers er moet heel snel na 17 maart 2021 een
ander beleid in Nederland komen. Een groot deel van allerlei regeltjes
kunnen in de prullenmand, deze werken alleen maar het gevoel van
beheersbaarheid uit. Maar in wezen dienen deze maatregelen tot het in
stand houden van een machtsfactor zonder rafelrandjes. Uren worden
er in de zorgwereld verspilt aan het bijhouden van onnodige voorschriften, die feitelijk het contact met de patiënt in het ziekenhuis of de
man of vrouw die de zorg in het verzorgingshuis nodig heeft, tegengaat.
Let ook eens op hoe in sommige ambtelijke welvaartsoorden, bedoeld
wordt gebieden waar veel ambtenaren de “kost” verdienen, het nemen
van verantwoordelijkheid voor daden van beleid en beheer te vergelijken is met een vlag die alle kanten op waait, maar niet de juiste windrichting aangeeft.
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Besluiten nemen is een problematiek geworden van het verschuiven
van de verantwoordelijkheid van de één naar de ander. En de burger
maar procederen en betalen terwijl op sommige terreinen de rechtsbijstand zelfs de burger wordt onthouden. Maar er moeten beste mensen
juiste besluiten worden genomen tot heil van de Nederlandse burger,
dat staat vast.
Sterkte 17 maart, misschien mag u per post stemmen het lijkt mij, ondanks de treurige reden waarom zo gestemd moet worden, wel leuk.
B.F.Bronsema.

Midden

In het kerkblad van het Noorden stond kortgeleden een aardig stukje
over “Het midden van de Bijbel”
Wat is het kortste hoofdstuk in de Bijbel?
PSALM 117
Wat is het langste hoofdstuk in de Bijbel?
PSALM 119
Welk hoofdstuk staat precies in het midden van de Bijbel?
PSALM 118
Feit: er staan precies 594 hoofdstukken vóór Psalm 118.
Feit: er staan precies 594 hoofdstukken ná Psalm 118.
Tel deze cijfers bij elkaar op en je krijgt 1188.
Wat is precies het middelste vers in de Bijbel? Psalm 118:8
Zegt dit vers misschien iets wat Gods wil is voor ons leven?
De volgende keer als iemand aan je vraagt wat Gods perfecte wil is
voor ons leven, dan stuur je hem/haar naar het midden van de Bijbel!
Psalm 118:8 Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te
vertrouwen!
Is het niet vreemd dat het juist daar staat?. Of vormt dit een deel van
Gods ongelofelijke plan?
Ingezonden door mw. S. Witterholt
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Het Genesis Dieet (97) (mrt. 2021)
Dr. Gordon Tessler heeft veel onderzoek gedaan naar Gods instructies over onze
voeding, en beschrijft de resultaten hiervan in zijn boek: “Het Genesis Dieet”.
Het is de rode draad van deze artikelenserie, beginnende bij Genesis 1: 29.
Het Genesis dieet bevestigd!
Onderzoek vanuit de hele wereld!
Persoonlijke commentaren van mensen, die de leeftijd van honderd
jaar of ouder hebben bereikt, komen uit het boek van
Dr. Paavo Airola: “Worldwide Secrets for Staying Young” (Geheimen
vanuit de gehele wereld om jong te blijven).
De Russische Minister van Volksgezondheid vertelde Dr. Airola dat
hij iemand van 146 jaar, uit de Kaukasus, had gevraagd naar zijn geheim om lang te leven en dit was zijn antwoord:
“Ik heb nooit een baas boven mij gehad. Ik ben nooit jaloers op
wat anderen hebben. En ik heb zo nu en dan een verjongingskuur ondergaan door drie keer te trouwen!”
Het klinkt buitengewoon positief deze getuigenissen te horen in een
tijdsbeeld waarin de helft van het aantal huwelijken eindigt in echtscheidingen. Deze mensen waren gezond, gelukkig en seksueel actief,
gedurende hun hele leven.
Nog een interview;
Mustafa Tasci was vegetariër, rookte nooit en dronk geen alcohol. Hij liep elke dag ruim twee kilometer en werkte ontspannen
in zijn boomgaard. Hij was een Turk van 144 jaar oud en hertrouwde op zijn 83e , toen zijn eerste vrouw gestorven was.
Hij kon terugzien op 13 kinderen en 50 kleinkinderen. Mustafa’s
geheim, om lang te leven, was:
“Eet matig, gebruik géén vlees (ik eet geen lijken!), sigaretten of
alcohol; werk elke dag en zorg dat je omringd wordt door jonge
kinderen!”
Een ander interview:
Shirali Mislimov was de oudste man die Dr. Airola ooit ontmoette.
Hij was 166 jaar oud en woonde in de bergen van Abchazië in Georgië
(Rusland).
Graag tot een volgende keer!
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,
bewerkt en samengesteld door:
>>> Arend Schoenmaker
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Een passende woning voor senioren
In de jaren ’60, ’70 en ’80 is de babyboomgeneratie als starter de woningmarkt opgegaan, vaak om in een eengezinswoning te gaan wonen
en een gezin te stichten. Hiervoor zijn toen veel eengezinswoningen
gebouwd. Die generatie is inmiddels vergrijsd. De kinderen zijn het
huis uit, er wordt opgepast op de kleinkinderen en de tijd van genieten
is aangebroken. Senioren nu wonen bijvoorbeeld liever gelijkvloers en
hebben voorzieningen graag om de hoek liggen. Er zijn te weinig van
dit soort woningen en idealiter zal veel moeten worden bijgebouwd.
Bovendien, als senioren doorstromen naar seniorenwoningen, dan kan
de nieuwe generatie als starter de woningmarkt opgaan om in de vrijgekomen eengezinswoning te gaan wonen.
Sinds een aantal jaren vragen diverse fracties in de Tweede Kamer
aandacht voor die ontwikkeling. Erik Ronnes van het CDA en ondergetekende hebben een jaar geleden een motie ingediend die is aangenomen. Daarin wordt het ministerie gevraagd om een landelijke monitor seniorenhuisvesting op te zetten. Er was al een landelijke monitor
voor studentenhuisvesting, maar seniorenhuisvesting verdient net zoveel aandacht en zo is in 2020 de eerste landelijke monitor voor seniorenhuisvesting gepubliceerd.
De landelijke monitor seniorenhuisvesting geeft ons veel inzicht over
woonsituaties van senioren. Op dit moment ondervindt één op de zes
senioren een fysieke beperking bij alledaagse handelingen zoals traplopen of opstaan uit bed. Dit betekent dat voor zo’n 600.000 senioren
de woningen moeten worden aangepast, een aantal dat over vijftien
jaar toeneemt tot zo’n 750.000 senioren. Ongeveer 90% van de woningen is aan te passen is, maar zo’n 10% van de woningen niet. De enige
oplossing voor het woningtekort in Nederland is bouwen. Daarom
moet er een nationaal bouwfonds opgericht worden
In mei 2020 publiceerde het ministerie van VWS de nieuwe nota
Volksgezondheidsbeleid 2020-2024. In deze nota zijn vier speerpunten
gekozen waarvan vitaal oud worden er één is. Daarvoor zijn de drie
onderstaande ambities geformuleerd:
•
in 2024 voelen relatief meer ouderen zich vitaal zodat zij (naar
vermogen) kunnen blijven participeren in de samenleving;
•
in 2024 is het risico op spoedeisende hulp na een val bij ouderen
afgenomen;
•
in 2024 hebben alle gemeenten een leefomgeving gecreëerd die
ouderen verleidt tot een gezonde leefstijl.
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Ook andere maatregelen zijn nodig om te zorgen dat er echt gebouwd
wordt. Voor woningcorporaties moet het lonend worden om dure woningen te verkopen en goedkope woningen te bouwen. De besluitvormingsprocedures bij nieuwbouw moeten worden verkort en leegstaande bedrijfspanden kunnen worden omgebouwd naar woningen. Een
speciaal OZB-tarief kan ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden en dat speculatie wordt tegengegaan.
Verduurzaming is belangrijk, maar de VVD maakt wel een voorbehoud: het mag nooit tot een verhoging van de woonlasten leiden. Ook
moeten huiseigenaren beter beschermd worden bij regionaal en lokaal
verduurzamingsbeleid. De overheid mag huiseigenaren bijvoorbeeld
nooit dwingen om van het gas af te gaan.
Daniel Koers
d.koers@tweedekamer.nl

Leuk feitje:
Queen kan niet videobellen met dames op leeftijd

Koningin Elizabeth van Groot-Brittannië moet ook dit jaar
haar 'vriendinnen' van de vrouwenorganisatie Sandringham
Women's Institute missen. De koningin checkt jaarlijks in bij
een vergadering van de dames, maar al sinds februari vorig
jaar zijn alle samenkomsten vanwege de coronacrisis geannuleerd. Een digitaal onderonsje zit er niet in omdat de leden op
leeftijd zijn en bijna allemaal niet kunnen omgaan met computers, vertelt voorzitter Yvonne Browne aan een Brits dagblad.
De Queen, die al sinds 1943 lid is van de organisatie en erevoorzitter is, schuift traditiegetrouw in januari aan bij een van
de maandelijkse vergaderingen. Vorig jaar moest Elizabeth
ook al een meeting missen omdat ze toen verkouden was.
Hoewel de 94-jarige koningin tijdens de coronacrisis zelf al
vaker digitale bijeenkomsten heeft bijgewoond, is dat voor
andere leden lastiger. Van de dertig leden zijn er maar vijf of
zes die met een computer kunnen omgaan, vertelt voorzitter
Browne.
Bron: Daily Express d.d. 29 januari 2021
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Verplicht op internet: senioren zijn het zat!
Negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de online
senioren zijn het over één ding eens:
zij zijn het zat dat ze meer en meer
verplicht worden om van alles via internet te doen. Dit blijkt uit onderzoek
van seniorenorganisatie KBO-PCOB.
Bijna alle senioren vinden daarom
ook (98% offline senior, 94% online
senior) dat bedrijven en overheden
altijd een alternatief moeten bieden
voor mensen zonder internet.
Ook ziet een deel (60% offline/45% online) met lede ogen aan dat corona door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog via
internet te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB:
“Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo
zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken. Daar moeten overheden en bedrijven rekening mee
houden.”
Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan
dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde
redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn of er
geen geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren
(16%) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft
(48%) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten.
Problemen
Ruim de helft (53%) van de senioren die niet online zijn, is weleens in
de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld
bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en bankzaken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte en bij het maken van afspraken met zorgverleners.
Online senioren
De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken,
doen dat vrijwel dagelijks (90%). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per
dag online. Het liefst maken ze dan gebruik van een tablet (28%), gevolgd door een desktop (25%), laptop (24%) en smartphone (21%). Het
meest gebruikt men internet voor e-mailen. Verder voor internetbankieren, (nieuws)informatie opzoeken, contact onderhouden met familie en
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vrienden, gebruik maken van overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, en het versturen en bekijken van foto’s.
Internet wordt bijna niet gebruikt om dagelijkse boodschappen te bestellen en voor domotica (zoals de verwarming aanzetten, gas- en
elektriciteitsgebruik meten).
Onderzoek
Aan dit onderzoek hebben 3.713 Nederlandse senioren meegedaan,
zowel online (N=2.814), als offline senioren (N=899). De leeftijd van
de groep online respondenten is gemiddeld 74 jaar. De leeftijd van de
groep offline respondenten is gemiddeld 81 jaar.
Bron: kbo-pcob.nl

Dieren en COVID-19

Er zijn gevallen bekend van katten, honden en nertsen die besmet
zijn geraakt met het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. Uit onderzoek in Nederland blijkt dat
honden en katten waarvan de eigenaar positief is getest vaker antistoffen tegen SARS-CoV-2 in het bloed hebben dan honden en katten waarvan de eigenaar niet positief is getest. Waarschijnlijk zijn de
huisdieren door de eigenaren besmet. Er zijn nog geen gevallen bekend van besmette huisdieren die mensen hebben besmet. De kans
hierop wordt heel klein geacht.
Honden en katten
Bij recent onderzoek in Nederland zijn antistoffen tegen SARS severe acute respiratory syndrome CoV coronavirus -2 gevonden bij ongeveer 1 op
5 katten en 1 op 7 honden uit huishoudens met
personen met COVID-19. Dit betekent dat deze
huisdieren besmet zijn geweest met het virus. Bij
enkele honden en katten is het virus zelf aangetroffen. Daarnaast zijn op een aantal besmette
nertsenbedrijven boerderijkatten besmet geraakt
met het virus.
Honden en katten die een besmetting met SARSCoV-2 doormaken, vertonen doorgaans geen tot
milde klachten.
Daarna werd vervolgonderzoek gedaan onder asielkatten en honden
en katten uit huishoudens zonder link met personen met COVID-19.
Hier bleken slechts enkele dieren antistoffen tegen SARS-CoV-2 te
hebben en dus besmet te zijn geweest. Geen van deze dieren testte
positief op het virus.
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Dat betekent dat de kans erg klein is dat honden en katten buiten hun
huishouden met SARS-CoV-2 worden besmet.
Er zijn nog geen gevallen bekend van besmette honden en katten die
mensen hebben besmet. De kans hierop wordt heel klein geacht.
Andere huisdieren waarmee geknuffeld wordt
Van onder meer hamsters, fretten en konijnen weten we dat zij besmet
kunnen raken met het coronavirus SARS-CoV-2. Aangezien deze dieren zelden het huis verlaten, is er op dit moment geen reden om voor
deze thuisblijvende dieren extra voorzorgsmaatregelen te nemen.
Dier-op-mensbesmetting
In Nederland zijn enkele gevallen bekend van mogelijke dier-opmensbesmettingen. Deze besmettingen
hebben plaatsgevonden op nertsenbedrijven waar nertsen besmet waren met het
virus. Medewerkers van de bedrijven hebben de nertsen verzorgd toen nog niet bekend was dat de dieren besmet waren.
Mogelijk hebben enkele medewerkers via
de nertsen het virus opgelopen.
Op 3 juni 2020 heeft de overheid besloten dat bedrijven waar nertsen
positief getest zijn op SARS-CoV-2, geruimd zullen worden. Het is
mogelijk dat het virus langere tijd op nertsenbedrijven kan circuleren
waardoor mensen besmet zouden kunnen raken. Zie ook de kamerbrief
met aanvullende maatregelen voor nertsenbedrijven. Op 28 augustus
heeft het kabinet besloten dat alle nertsenbedrijven vóór het volgende
productieseizoen (begin 2021) moeten stoppen. Inmiddels zijn alle Nederlandse nertsenbedrijven leeg.
De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een
rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. Op dit moment
wordt deze kans veel kleiner geschat dan de kans dat mensen elkaar
besmetten. Toch worden voorzorgsmaatregelen geadviseerd bij honden
en katten uit een huishouden met een persoon met COVID-19besmetting; zie hieronder.
Adviezen voor eigenaren van honden en katten
Voor huisdiereigenaren uit een huishouden met COVID-19 worden
extra voorzorgsmaatregelen geadviseerd:
•
Vermijd contact met je huisdier, knuffel niet en laat je niet likken.
•
Houd honden en katten zoveel mogelijk binnen tijdens je isolatie
- of quarantaineperiode en/of die van je huisgenoten.*
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Laat honden enkel kort en aangelijnd uit.
Laat een niet-zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen, als dat
mogelijk is.
•
Goede hygiëne is extra belangrijk.
*Als katten (voornamelijk) buiten leven, houd ze dan zoveel mogelijk
buiten.
De kans dat je huisdier na een eventuele besmetting ziek wordt, is
klein. Als je dier toch COVID-19-gerelateerde klachten krijgt, zorg
dan dat het dier niet naar een locatie gaat waar veel dieren bij elkaar
komen (opvang, pension, asiel). Als het dier ernstige benauwdheidsen/of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de
dierenarts. Geef bij de dierenarts aan dat je huisdier uit een huishouden komt met COVID-19. Uw dierenarts kan in samenspraak met de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluiten of er extra onderzoek wordt gedaan.
De kans dat mensen besmet worden door hun huisdier is veel kleiner
dan dat ze ziek worden van hun huisgenoten. Het is verstandig dat alle
huisgenoten met klachten zich laten testen en contact met de kat of
hond zo veel mogelijk vermijden.
Andere huisdieren en COVID-19
Naast onder andere honden, katten, hamsters, en konijnen zijn ook
fretten en nertsen gevoelig gebleken voor besmetting met het virus.
Op een groot aantal nertsenbedrijven is het virus aangetroffen en in
Nederland zijn alle bedrijven met nertsen inmiddels leeg. Er wordt
onderzoek gedaan naar hoe de dieren op de bedrijven besmet zijn geraakt.
Wat doet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ?
In Nederland zijn we alert op nieuwe en bestaande ziekten die van
dieren op mensen en omgekeerd kunnen worden overgedragen. Zoals
mensen besmet kunnen worden met infectieziekten, kunnen ook dieren besmet raken. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is
ook besmettelijk voor de mens: dat zijn de zoönosen. Soms kunnen
dieren ook infectieziekten oplopen van mensen, dat zijn antropozoönosen.
Dat betekent dat ook bij SARS-CoV-2 wordt gekeken in hoeverre dieren besmet kunnen worden en een rol spelen in de verspreiding van
het virus. Het RIVM werkt hierbij samen met verschillende professionals, onder andere uit de gezondheidszorg en de diergeneeskunde.
•
•

Bron: https://www.rivm.nl/corona
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Computer Vragende Wijs (194) (mrt 2021)
Hoe kun je zelf gekozen muziek oppikken uit het Internet, opslaan en
via de PC weer laten zien en horen.
Deze keer gaan wij vanaf het begin daar mee aan de slag.
Vorige keer hebben wij in CVW 193 gezien hoe je een Tabel kunt maken, en gebruiken, om de nodige gegevens in te vullen en op te slaan.
Als voorbeeld hebben wij voor deze tabel 3 kolommen en 40 rijen
voorgesteld op een A4-blad. A4 geeft wel meer ruimte waardoor er
meer informatie / teksten in geschreven kunnen worden.
Dit PCOB Nieuwsblad heeft maar een grootte van A5 en is dus kleiner.
De titel van het lied / melodie, die ik opgeef, schrijft u in de eerste kolom en de code in de tweede kolom van de tabel. De derde kolom
wordt gebruikt voor verdere informatie bv., de totale tijd, medewerkenden enz. en gegevens die u zelf belangrijk vindt.
Wij beginnen bij het openen van het Internet en volgen dan precies, via
het scherm wat er gebeurt en hoe te handelen.

Elk muziekstuk heeft op Internet een unieke naam en code.
Als eerste voorbeeld nemen wij : “U zij de Glorie, opgestane Heer.”
U vermeldt dit in de eerste kolom van de tabel.
In de tweede kolom typt u de code, die bij dit stuk hoort:
www.youtube.com/watch?v=rLsRPBWtLeQ
Waar typt u nu die code? Dat is de plaats waar u normaal een Website
typt dus, bovenin de bladzij van het Internet, achter het vergrootglas!
Zorg wel dat er niets in deze regel staat, anders krijgt u niet hetgeen u
wilt hebben. De laatste letter van de code is de hoofdletter Q.
Controleer nog eens goed of de code precies is getypt, zoals gegeven
is! Vooral kleine- en hoofdletters willen nog wel eens problemen geven.
De schuine streep / staat onder het vraagteken, rechts onderaan op uw
toetsenbord.
Het ? staat op deze zelfde toets maar dan moet u de Shifttoets
(linkerkant toetsenbord) erbij gebruiken.
Code nu in orde? Druk toets Enter. Stoppen? Klik op rode kruisje
rechts bovenin.
Graag tot een volgende keer!

© Arend Schoenmaker, Ambassadeur SeniorWeb.
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Gemeenten aan de slag met ouderenmishandeling

23-12-2020

Op 21 december verscheen
de Voortgangsrapportage “Geweld Hoort
Nergens Thuis” van staatssecretaris
Blokhuis. KBO-PCOB is blij dat gemeenten met ouderenmishandeling en
financieel misbruik aan de slag gaan,
maar ziet tegelijkertijd het gevaar van
versnippering. Hoe gaan gemeenten aan de slag? Hoe wordt het
geagendeerd? De lokale belangenbehartigers van KBO én
PCOB kunnen een belangrijke rol spelen.
Ouderenmishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een aantal specifieke kenmerken. Vaak zijn ouderen
extra kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekte en een grotere hulpbehoevendheid. Tegelijkertijd wordt er verwacht dat ouderen langer zelfstandig (thuis) wonen. Maar als dat steeds moeilijker wordt, dan zijn ze afhankelijk van de goede zorgen van familie, vrienden en/of bekenden.
Deze afhankelijke en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren, zoals
onkunde, onmacht of onwetendheid, uit balans raken. Het risico op ouderenmishandeling kan daartoe toenemen.
Movisie heeft met het programma “Geweld Hoort Nergens Thuis”, opgezet door het ministerie van VWS, op 17 december de handreiking
Ouderenmishandeling gepresenteerd. Deze handleiding, speciaal voor
gemeenten, biedt handvatten bij het opstellen van een plan van aanpak.

Bij u in de buurt
Weet u wat er gebeurt bij u in de gemeente? Ga in gesprek met betrokken ambtenaren of gemeenteraadsleden. Wilt u, als lokale belangenbehartiger van KBO-PCOB, een mail sturen aan de Raad, dan sturen we u
graag een voorbeeldmail. Het kan het begin zijn van een gesprek, een
verkenning en/of concreet beleid.
Bron: www.kbo-pcob.nl

Wist u dat:
De cereus de grootste cactussoort ter wereld is .
Deze soort cactus is te vinden in zowel noord als zuid Amerika.
De gemiddelde lengte is tussen de 12 en 15 meter hoog.
15
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Jaarverslag 2020 van de Protestants Christelijke
Ouderen Bond PCOB
Het verslagjaar van de PCOB afdeling Groningen loopt van
maart in enig jaar tot maart van het daaropvolgende jaar. Het verslagjaar 2020 ging in op 18 maart, de dag waarop de Algemene
Ledenvergadering stond gepland. Zoals u weet legt het bestuur in
die vergadering verantwoording af over het voorgaande verslagjaar. Maar op zondag 15 maart kregen we te horen dat ons land
vanaf 18 uur die avond in lockdown ging en daarna was het niet
meer mogelijk fysiek bij elkaar te komen vanwege het coronavirus. Even leek het in de zomermaanden weer wat beter te gaan,
en als bestuur hadden we goede hoop dat we mogelijk in september weer een ledenmiddag konden organiseren, maar toch waren
ook toen de besmettingsaantallen zodanig dat we niet anders konden dan besluiten om de rest van het jaar ook geen bijeenkomsten
meer te houden. Sindsdien is een tweede lockdown afgekondigd
die onlangs alleen nog maar strenger is geworden, zodat ook in
de laatste twee maanden van het verslagjaar 2020 (januari en februari 2021) geen bijeenkomsten zullen plaatsvinden.
Zo heeft ook de PCOB de gevolgen van de corona pandemie ‘aan
den lijve ondervonden’. Al met al was het een bizar verslagjaar
zoals we nog niet eerder hadden meegemaakt. Dat wat ons lidmaatschap zo waardevol maakt, het gezellig samenzijn, met gelijkgestemden kunnen zingen en naar boeiende informatie te luisteren, juist dat alles moesten we inleveren. Bovendien hebben de
leden die in een verzorgingshuis wonen, ook nog eens te maken
gekregen met een verbod op bezoek van buiten. De eenzaamheid
werd meer dan ooit gevoeld.
Als bestuur stonden we ook met de rug tegen de muur, we wilden
zo graag aanwezig zijn voor onze leden, maar ook wij vallen allemaal in de risicogroep en moeten daarom voorzichtig zijn in
onze contacten.
Met onze kerstwens en het ingesloten engeltje hebben we geprobeerd u een hart onder de riem te steken. Moge onze barmhartige
Vader ons in 2021 niet nog heel veel langer op de proef stellen, is
de oprechte wens van het bestuur, maar uiteindelijk geldt nog altijd: Deo volente.
Sylvia Oosterhuis, voorzitter
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Bestuur
In 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Sylvia Oosterhuis
André Horenberg

Voorzitter
1e Secretaris

Anneke Bos-Pietersen
Piet Nauta
Arend Schoenmaker
Andries Verdam

2e Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid/Webmaster
Bestuurslid

Onze webmaster, Arend Schoenmaker, behartigt de zaken van de afdelingswebsite, die gepositioneerd is op de landelijke website (zie Media).
Bestuursvergaderingen
In een normaal verslagjaar vergadert het bestuur acht à negen keer,
maar in 2020 hebben we het noodgedwongen moeten beperken tot vijf
keer. De vergaderdata waren:

1e halfjaar 2020

2e halfjaar 2020

6 januari
3 februari

17 juni
2 september

11 maart
Alle vergaderingen werden gehouden in de Fonteinkerk Eikenlaan 255,
9741 EZ Groningen. Er passeerden op deze vergaderingen in totaal
231 ingekomen stukken en er waren 5 uitgegane stukken.
Daarnaast vergaderen het bestuur van de PCOB en de KBO twee keer
per jaar gezamenlijk onder wisselend voorzitterschap. Begin 2020 werd
er op 19 februari vergaderd in de Fonteinkerk onder voorzitterschap
van de PCOB. Een volgende vergadering stond gepland op 23 september, maar deze moest worden gecanceld.
Zoals hierboven al kort werd aangegeven, kon onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ook niet meer doorgaan. In eerste instantie werd
er door het hoofdkantoor dispensatie verleend, maar naarmate het jaar
vorderde kregen we toch het verzoek vanuit Nieuwegein om op de een
of andere manier vorm te geven aan de ALV. Aangezien maar ongeveer 30% van onze leden een emailadres heeft, tenminste voor zover
het bestuur weet, was het geen optie om een digitale vergadering te beleggen.
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Er is uiteindelijk voor gekozen om de meest relevante jaarstukken
nogmaals op te nemen in de nieuwsbrief die eind augustus bij de leden werd bezorgd. Het betrof de volgende stukken: het jaarverslag
van de afdeling over 2019, de financiële stukken, de verklaring van de
kascommissie en dechargeverlening, en de bestuursmutaties
(verlenging bestuurstermijnen van Arend Schoenmaker, Andries Verdam en André Horenberg). Alle leden konden tot 30 september aangeven als ze het ergens niet mee eens waren. Er zijn geen negatieve
reacties geweest, waarop het bestuur besloot alle voorstellen als geaccordeerd te beschouwen.

Vertegenwoordigingen
PP en regio
Provinciaal Platform en de regio
Op 13 januari was er een bijeenkomst van het Provinciaal Platform
die in Sappemeer werd gehouden. Namens het bestuur waren Anneke
Bos, Andries Verdam. Piet Nauta en Sylvia Oosterhuis aanwezig. Manon van der Kaa, directeur KBO/PCOB was uitgenodigd om een toelichting te geven omtrent de vorderingen wat betreft de samenwerking
van de PCOB met de KBO. Helaas was daarover weinig positiefs te
melden en moet er afgewacht worden hoe zich die ontwikkeling
voortzet. Ook hier zijn overige geplande bijeenkomsten geannuleerd.
GROS en diverse werkgroepen:
Werkgroep

Naam

Functie

Bestuur GROS
Bestuur GROS
Bestuur GROS

Anneke Bos
Jos Andriessen
Sietze Jonker

Voorzitter
Penningmeester
Lid

Mobiliteit
Sociaal Economische Hulp-

Sietze Jonker
Gerhard Knol

Lid
Lid

Zorg en Welzijn
Financiën/Politiek

Anneke Bos
Anneke Bos

Voorzitter
Lid
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Vertegenwoordigingen
PCOB
Regiotafel Groningen van
het Zorg en Informatie Forum (ZIF)*
Zavie
Netwerk Groningen Plus*

Denktank 60+*
ChristenUnie landelijke
actiedag
Afkortingen:
GROS
ZIF
zaVie
*Platform Pouwer

Anneke Bos
Sylvia Oosterhuis

geen bijeenkomsten

Anneke Bos
Sylvia Oosterhuis
Anneke Bos
Sylvia Oosterhuis
Anneke Bos
Sylvia Oosterhuis
Piet Nauta

idem
idem

idem
12 december**

GRoningse Organisatie voor Senioren
Zorg en Informatie Forum
Zorg en aandacht voor iedereen
Voormalige netwerk voor ouderenparticipatie Anders Oud
2030 gaat vanaf 1 juli 2020 verder onder de naam Platform Pouwer (Ouderendelegaties, de Raad van Ouderen,
Ouderenraadpleging en Regiotafels in de vier Noordelijke
provincies)

** Op 12 december werd de PCOB Groningen uitgenodigd door de
ChristenUnie en de dorpscorporatie Ten Boer om in gesprek te gaan
over het thema 'waardig ouder worden'.
Die dag werd door heel Nederland op lokaal niveau een gesprek gevoerd tussen lokale ChristenUnie afdelingen en sociale partners die te
maken hebben met ouderen.
Het manifest 'Waardig ouder worden 2.0' werd op deze dag door de
ChristenUnie en onze landelijke organisatie ondertekend. Piet Nauta is
namens het bestuur naar deze bijeenkomst geweest.
GROS: is nog steeds ‘slapend’. De werkgroep KBO/PCOB zou de
werkzaamheden van GROS overnemen, maar die moesten worden stopgezet, omdat het niet verantwoord werd geacht hiermee door te gaan
vanwege de kwetsbaarheid van de ouderen. Ook de contacten van de
werkgroep met de KBO/PCOB besturen zijn vanaf maart 2020 niet
meer voortgezet, alles vanwege de coronacrisis.
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Er is nog wel mailcontact geweest, maar in overleg is besloten te
wachten op betere tijden.
De hulp bij het invullen van (belasting)formulieren is goed afgehandeld overeenkomstig de planning. Ook de contacten met de gemeente
Groningen zijn niet doorgegaan.
Leden
De daling van het ledental in voorgaande jaren heeft zich ook in dit
verslagjaar helaas voortgezet: aan het begin van 2020 telde de afdeling
370 leden, maar op 31 december was het aantal leden gedaald tot 339,
in percentages een daling van 8,4% (20 leden zijn overleden, 17 leden
hebben hun lidmaatschap beëindigd of zijn verhuisd en er hebben zich
maar 6 nieuwe leden aangemeld).
Natuurlijk verloop is één van de redenen. We hebben relatief veel ouderen in ons ledenbestand, en overlijden veroorzaakt voor een substantieel deel de daling van het ledenaantal. Daarnaast zijn de opzeggingen
van het lidmaatschap een belangrijke factor. Een eenduidige oorzaak
voor beëindiging is er niet, maar wel hebben sommige mensen aangegeven dat ze hun lidmaatschap opzeggen omdat ze de nieuwsbrief niet
meer kunnen lezen en ook geen gebruik meer (kunnen) maken van de
voordelen die het lidmaatschap biedt. Helaas geldt voor een deel van
de opzeggingen ook dat dementie een rol is gaan spelen.
Leeftijdsopbouw van onze leden per 1 januari 2021
Het merendeel van onze leden, te weten 97,6%, is ouder dan 70 jaar.
77% is zelfs ouder dan 80 jaar. Het verdient dan ook aanbeveling om
de ledenwerving, vooral onder de “jongere ouderen”, te gaan activeren. Dit zal dan een wat evenwichtige verdeling in ons ledenbestand
kunnen geven. Door de coronacrisis hebben we in 2020 geen activiteiten met betrekking tot ledenwerving kunnen ontplooien.
Er is een lichte daling t.o.v. 2019 van het bij ons bekende aantal emailadressen van onze leden. Dit bedraagt nu 99 en daardoor is slechts
29,2% van onze leden bereikbaar per email. Het is jammer dat wij dit
medium niet volop kunnen gebruiken om onze leden op een snelle en
adequate manier te benaderen.
Media.
Nieuwsbrief.
Sinds een flink aantal jaren is André Horenberg verantwoordelijk voor
de samenstelling van de nieuwsbrief. Als secretaris fungeert hij als een
spin in het web en is meestal de eerste die berichten, nieuws van andere afdelingen of van het hoofdkantoor en van andere organisaties ontvangt .
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Aan hem is de taak om te zorgen dat alle informatie op de juiste plaats
terechtkomt. Vooral in het verslagjaar was zijn functie belangrijker dan
ooit, nadat fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. André
moest ervoor zorgen dat zowel het bestuur als de leden van de nodige
informatie werden voorzien. Niet alleen ontving iedereen de nieuwsbrief, soms moest via een extra flyer informatie bij de leden worden
gebracht. Het bestuur is André dan ook zeer erkentelijk voor zijn geweldige inzet!
Om portokosten te besparen wordt de nieuwsbrief samen met het KBO
-magazine sinds jaar en dag bij de leden bezorgd door vrijwilligers. De
coördinatie van de bezorging is in handen van Andries Verdam. Mede
dankzij hem en de vele vrijwillig(st)ers verliep ook in 2020 de bezorging zonder veel problemen en daarvoor is het bestuur hen allen zeer
erkentelijk.
Website.
Voor de verspreiding van informatie heeft ook de website zijn waarde
bewezen. De afdelingswebsite is onderdeel van de landelijke PCOBwebsite, maar heeft daarbinnen een zelfstandige plaats. De inhoud
wordt door de afdeling zelf verzorgd in de persoon van Arend Schoenmaker als webmaster. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor de daarvoor verrichte werkzaamheden.
Commissie “Lief en Leed”
Het bestuur heeft de taak van de vroegere commissie overgenomen.
André Horenberg coördineert dit werk. Alle leden die daarvoor in aanmerking komen, de leden van 85 jaar en ouder, krijgen een verjaardagsgroet van het bestuur.
De 90- en 100jarigen worden, indien het op prijs wordt gesteld, bezocht door één van onze bestuursleden die een bloemetje overhandigt.
Indien het bestuur informatie ontvangt over ziekte van een van de leden, wordt daar eveneens een blijk van belangstelling naartoe gestuurd.
Ledenadministratie/financiële administratie
Dankbaar mogen we constateren dat onze afdeling ook in het jaar 2020
geen financiële problemen heeft gehad. Aan alle verplichtingen kon
tijdig worden voldaan. Door een paar donaties, een toename van advertentie opbrengsten en aanmerkelijk minder vergaderkosten, kon het jaar
met een batig saldo worden afgesloten.
Zowel de ledenadministratie als de financiële administratie zijn via internet in 2020 naar wens verlopen.
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Beide administraties zijn een onderdeel van het “afdelingsportaal” dat
door het hoofdkantoor KBO/PCOB gebruikt wordt. Piet Nauta is verantwoordelijk voor de financiële administratie en André Horenberg is
verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de diverse administrateurs en de ICT afdeling in
Utrecht. Hier worden de nieuwe ontwikkelingen doorgesproken en er
worden door de administrateurs voorstellen tot verbeteringen aangedragen. In het verslagjaar zijn de nodige aanpassingen uitgevoerd en
het blijft nog steeds in ontwikkeling. Ook kunnen wij gebruikmaken
van hun expertise, mochten we er zelf niet kunnen uitkomen. Een aantal ledenadministrateurs heeft zich bereid verklaard om de andere ledenadministrateurs, op afstand, te helpen.
Ledenbijeenkomsten
Hierboven is al uiteengezet dat in het verslagjaar alleen in januari en
februari een ledenbijeenkomst kon plaatsvinden. Zoals gebruikelijk
werden deze bijeenkomsten gehouden in de Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente in de Oude Boteringestraat. Hieronder volgt een
overzicht:
15 januari
12 februari

Maart t/m december

Nieuwjaarsbijeenkomst
Muzikale omlijsting door het Alto Kwartet
Bert Werkman
Lezing over glas-in-lood werken
Gezamenlijke themamiddag met KBO
(besloten tijdens overleg met beide besturen op 21 november 2019)
Alle geplande activiteiten werden geannuleerd in verband met de corona pandemie

Maart 2021

KBO-PCOB reageert op pensioenplannen Koolmees
KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden blijven kritiek houden op de pensioenplannen van minister Koolmees. Zij willen dat deze
aangepast worden, zodat niet korten maar indexatie dichterbij komt. Ook willen ze dat een
onafhankelijke, interdisciplinaire commissie
een bindend advies kan geven over generatie-evenwichtige verdeling
van pensioenvermogen.
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Kritische kanttekeningen
Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie * van minister Koolmees van Sociale Zaken. Marcel
Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Na uitgebreid met onze leden, de Ledenraad en het bestuur te hebben gesproken, denken we dat
het pensioenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter pensioen.
Maar evenals in december plaatsen we een aantal kritische kanttekeningen en doen we, samen met de twee andere organisaties, verbetervoorstellen. Die moeten ervoor zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar
stilstand weer perspectief op indexatie hebben én het draagvlak onder
het pensioenstelsel, ook onder werkenden, wordt vergroot.”
Verbetervoorstellen
KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden willen onder meer
dat in het transitie-ftk (de periode tot de invoering van het nieuwe pensioencontract) met een voorzichtig projectierendement wordt gerekend.
Dat geeft, zonder dat het andere generaties tekort doet, meer zicht op
indexatie. Marcel Sturkenboom: “De grote pensioenfondsen zijn het
met ons eens: de plannen van minister Koolmees voor de tussenliggende periode gaan er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat er in de komende jaren alsnog gekort moet worden. Dat is onaanvaardbaar.” De verbetervoorstellen van de seniorenorganisaties voorkomen ook dat pensioenfondsen aan de hand van de huidige rekenrente gaan overstappen
op het nieuwe contract. Het gevolg daarvan is namelijk dat gepensioneerden met een flinke achterstand in het nieuwe pensioenstelsel beginnen.
Ten aanzien van het nieuwe contract pleiten KBO-PCOB, ANBO en
Koepel Gepensioneerden ervoor dat pensioenfondsen veel steviger mogen sturen op een zogeheten indexatie-ambitie. Marcel Sturkenboom:
“Voor gepensioneerden is het van belang dat hun pensioen verhoogd
wordt met tenminste de inflatie. Pensioenfondsen moeten daar voldoende ruimte voor krijgen.”
Evenwichtig
In de komende jaren speelt het begrip evenwichtigheid een grote rol.
Pensioenfondsen zijn eraan gehouden dat zij op evenwichtige wijze
met het door alle deelnemers opgebouwde vermogen omgaan. Marcel
Sturkenboom: “Dat is natuurlijk heel verstandig. Maar het is dan wel
belangrijk dat je naar het totaalplaatje kijkt, en bijvoorbeeld ook het
tekort aan premie-inleg van de afgelopen jaren meeneemt. Wij willen
dat daarvoor goede wetgeving komt en dat pensioenfondsen ook maatwerk mogen leveren. Een interdisciplinaire commissie moet met een
bindend advies komen over wat evenwichtig is.”
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Governance
De drie organisaties vragen vervolgens ook aandacht voor de governancestructuur. Ze willen dat gepensioneerden op alle niveaus inspraak hebben in de transitieperiode, ten tijde van de overstap én daarna. Marcel Sturkenboom: “Gepensioneerden krijgen een hoorrecht,
maar dat vinden wij onvoldoende. Zij moeten op zijn minst adviesrecht krijgen.”
Nabestaandenpensioen
Tot slot wijzen KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden op
het belang van het goed regelen van het nabestaandenpensioen. De
afgelopen weken hebben zij diverse signalen ontvangen dat één en ander nog onvoldoende geregeld is in het wetsontwerp van de minister.
Over dit specifieke thema wordt daarom nog doorgesproken. Een uitgebreidere reactie op dit belangrijke onderdeel volgt daarom op een
later moment.
* volledige reactie te lezen via internet:

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBOPCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-WetToekomst-Pensioenen.pdf
Bron: kbo-pcob.nl

Wist u dat:
Groningen is een variant op de
naam Groeningen, wat niet helemaal
zeker is. Dichters probeerden Groningen te koppelen aan het verhaal over
het Paard van Troje. De hoofdpersoon
was Gruno. Een Duits volk dat Groningen heeft gesticht, zou de stad ook zo genoemd hebben. Een
andere theorie is dat Groningen is vernoemd naar het kasteel Grunoburg, dat stond bij Hunze. Nog een andere theorie bevestigd dat de naam afstamt van de naam Groni. Later zou er in
de 11de eeuw een rivier de naam Gronesbeke krijgen. De naam
Groningen zou dan bij de lieden van Groni betekenen. Weer een
andere theorie zegt dat de naam Groningen is afgeleid van de
woorden Groen-inge, wat Groene velden betekent. Waar de
naam Groningen vandaan komt is dus nog onbekend, maar de
kans is het grootst dat de laatste twee theorieën kloppen.
Bron: https://nl.wikipedia.org
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Bijna niets meer vanzelfsprekend’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Groningen
Geschreven op 8 februari 2021

De coronacrisis heeft voor veel Groningers belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard
geraakt. Zzp’ers, 18- tot 34-jarigen en mensen met
een slechte gezondheid hebben veel vaker dan de
gemiddelde Groninger zorgen en problemen door
‘corona’. Onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen laat dat duidelijk zien. Ruim 3.400 Groningers deden tussen half november en begin december
2020 aan het onderzoek mee. Eind 2020 publiceerde
Sociaal Planbureau Groningen al de uitkomsten. In
de publicatie Bijna niets meer vanzelfsprekend (februari 2021) zijn nadere analyses te lezen.
‘Corona’ heeft grote invloed op werk, inkomen sociale contacten en activiteiten, gezondheid en zorg. Daar zijn positieve veranderingen bij,
maar verreweg de meeste zijn negatief en ongewenst. Veel gevolgen
vloeien voort uit het beleid en de maatregelen van de overheid om de
verspreiding van het virus tegen te gaan. Mensen die bang zijn voor besmetting, leggen zichzelf vaak extra maatregelen op. Dit laatste geldt
vooral voor mensen met een slechte gezondheid en ouderen (65+). Het
onderzoek laat overigens zien dat ouderen, in vergelijking met andere
leeftijdsgroepen, het minst worden beïnvloed door de coronacrisis. Zzpers, jonge mensen en mensen met een slechte gezondheid zijn de drie
groepen die het vaakst negatief worden geraakt.
Zelfstandigen zwaar geraakt op gebied van werk en inkomen
Mensen die als zelfstandig ondernemer hun brood verdienen, zijn veel
vaker dan mensen met een andere bron van inkomsten hun werk of inkomen (deels) kwijtgeraakt door de coronacrisis. Ook maken ze zich
veel vaker zorgen over hun financiën. Bij sommigen staat de toekomst
van hun onderneming op het spel. Het onderzoek laat zien dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) nog zwaarder zijn getroffen dan zelfstandigen met personeel. Bijna de helft van de zzp’ers in de provincie
Groningen was eind vorig jaar door de coronacrisis werk of inkomen
(deels) kwijtgeraakt. Hierbij melden de onderzoekers dat vermoedelijk
sprake is van ‘stilte voor de storm’. De verwachting is namelijk dat veel
meer bedrijven in de problemen komen als het coronasteunpakket van
het Rijk niet meer van kracht is.
26

Jonge mensen op vele fronten getroffen
Het Groninger Panel heeft leden vanaf 18
jaar. De jongste leeftijdsgroep in het panel, de 18- tot 34-jarigen, blijkt op meerdere terreinen meer nadelen van corona te
ondervinden dan andere leeftijdsgroepen.
Zo komen eenzaamheid, mentale gezondheidsproblemen en inkomensdaling veel
vaker voor. Studenten op het mbo of in het
hoger onderwijs hebben daarnaast nogal eens last van motivatieproblemen, onvoldoende onderwijskwaliteit en te weinig contact met docenten en medestudenten. De onderzoekers leiden hieruit af dat veel jonge
mensen hun toekomstperspectief zien verdampen. Ze wijzen erop dat
dit niet alleen voor de jongere generatie zelf, maar voor de hele maatschappij een probleem is.
Mensen met slechte gezondheid eenzamer en ongezonder door
‘corona’
Mensen met een slechte gezondheid ondervinden door corona extra
problemen. Niet alleen hebben ze vaker last van eenzaamheid en toename van gezondheidsklachten, maar
ook van problemen op financieel gebied. Over de hele linie is door de coronacrisis bij ongeveer één op de vijf
Groningers sprake van slechtere mentale of lichamelijke gezondheid. Het niet
kunnen of durven ontvangen van benodigde zorg is één van de factoren. Daarnaast spelen andere aspecten van de coronacrisis een rol, zoals het vele thuiswerken en het beperkte sociale leven.
Gezamenlijk beleid en aanpak nodig
De onderzoekers verwachten dat niet alle problemen die door ‘corona’
zijn ontstaan, vanzelf overgaan als de crisis achter de rug is. Op basis
van het onderzoek denken ze dat vooral de drie vaakst getroffen groepen extra steun kunnen gebruiken. De veerkracht in de samenleving zal
zeker aangesproken worden. Daarnaast liggen er belangrijke taken
voor gemeenten, provincies en rijksoverheid.
Bron: https://sociaalplanbureaugroningen.nl
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Extra belasten woningeigenaren slecht idee

Veel ideeën komen nu los voor de nieuwe kabinetsperiode. Zo ook van De Nederlandsche Bank (DNB). Als oplossing
voor de woningmarktproblemen zien ze
het zwaarder belasten van eigenwoningbezit. “Slecht plan”, zo oordeelt
KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom. Hier moet direct een streep
doorheen. KBO-PCOB ziet andere mogelijkheden om de woningmarkt beter te maken.
De analyse van DNB over de woningmarkt is deels terecht: er is een
verschil tussen woningeigenaren en particuliere huurders. Die laatste
groep is doorgaans een groter deel van zijn of haar inkomen kwijt aan
woonlasten. Maar DNB steekt vervolgens door naar de verkeerde oplossing. En laat een aantal belangrijke zaken buiten beeld.
Om te beginnen kijken we naar de voorgestelde oplossing. DNB wil de
eigen woning zwaarder belasten. Ofwel door de woning en hypotheekschuld geleidelijk naar box 3 te verplaatsen, of door het eigenwoningforfait op te hogen. In beide gevallen gaan woningeigenaren stapsgewijs meer belasting betalen dan ze nu doen. Het idee erachter is dat de
kloof tussen kopers en huurders dan kleiner wordt, en dat starters dan
uiteindelijk meer kans hebben.
Zoals wel vaker is dit een tekentafelgedachte vanuit de macroeconomie. Het houdt geen rekening met de uitwerking op de reële economie, op groepen, en op huishoudens (zie ook onze analyse van de
CPB-scenario’s). In dit geval is er niet gekeken naar de wenselijkheid
en mogelijkheid tot het vergroten van de totale woningvoorraad, niet
gekeken naar de doorwerking van de maatregel op de koopkracht van
huishoudens met een eigen woning en ook niet gekeken naar een belangrijk en omvangrijk huursegment op de Nederlandse woningmarkt:
de corporatiewoningen (sociale woningbouw).
DNB lijkt hierbij zowat ziende blind, want daar liggen enorme knelpunten. Die wat KBO-PCOB betreft eerst eens opgelost moeten worden voordat je aan het fiscaal sterker belasten van bestaande woningeigenaren moet denken. “Samen met de Woonbond trekken we op om de
woningmarkt voor huurders te verbeteren. De huren moeten omlaag na
de jarenlange sterke stijgingen. De opdracht is om veel meer te bouwen, zeker voor starters en senioren. En de verhuurdersheffing moet
worden afgeschaft”, zo stelt Marcel Sturkenboom.
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Onder senioren zijn veel huizenbezitters. De voorstellen van DNB
zouden direct zorgen voor een lastenverzwaring, die ook nog eens jaar
op jaar toeneemt. Onacceptabel voor KBO-PCOB, omdat gepensioneerden al meer dan 13 jaar aan koopkracht hebben ingeleverd. Doordat de pensioenen niet zijn geïndexeerd, en doordat veel kosten zijn
toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke belastingen zoals de OZB, die met de huizenprijzen zijn meegestegen.
“Als we kijken naar de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen,
dan zien we geen meerderheid voor wat DNB nu voorstelt. Gelukkig
maar. Maar we houden de politiek wel aan deze beloftes: de woning
mag niet sterker fiscaal belast gaan worden vanaf 2022! Voor de knelpunten op de woningmarkt zijn veel betere en duurzamere oplossingen. Wat KBO-PCOB betreft moet daar zo snel mogelijk mee begonnen worden: meer woningen bouwen, betaalbare verduurzaming en
afschaffen van de verhuurdersheffing”, aldus Marcel Sturkenboom.
Bron: kbo-pcob.nl
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KBO-PCOB blij dat kabinet vertrouwt op oordeel
van artsen over code zwart
12-01-2021

KBO-PCOB is blij dat minister Van
Ark alsnog vertrouwt op het zorgvuldig
afgewogen draaiboek van artsen voor
het onverhoopte scenario dat er een
tekort aan IC-plaatsen ontstaat.
Het kabinet veranderde gisteren van standpunt over de zogeheten ‘code
zwart’. Uit een brief van minister Van Ark aan de Tweede Kamer over
het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC
-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’, bleek dat de
minister onder druk van de Tweede Kamer afziet van wetgeving die zou
verbieden dat zorgaanbieders en zorgverleners voor opname op de intensive care in het uiterste geval zouden mogen selecteren op basis van
leeftijdscohorten.
Leden van KBO-PCOB en andere seniorenorganisaties hebben bij de
voorbereiding van het draaiboek te kennen gegeven dat leeftijd als aller-

laatste criterium niet onbespreekbaar is als er geen andere oplossingen
meer mogelijk zijn bij een tekort aan IC-plaatsen. KBO-PCOB is daarom gerustgesteld dat minister Van Ark het draaiboek, dat met grote
zorgvuldigheid door artsen en ethici van de artsenfederatie KNMG en
de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is samengesteld, nu toch
overneemt. Het alternatief, loten voor een plek op de IC, is voor ons
geen optie.
Bron: www.kbo-pcob.nl
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Pamflet voor banken: Breng het persoonlijke contact terug
29-01-2021
Een vertrouwd gezicht, iemand die je
vriendelijk te woord staat. Gewoon even
naar binnen kunnen lopen als je een
vraag hebt. Senioren zijn duidelijk: Ze
missen hun bankkantoor, die eerst nog
iedere buurt, dorp op kleine stad had.
Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die
bij het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn binnengekomen. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Soms is
van de een op de andere dag een bankfiliaal dichtgegaan, zonder dat
er een goed alternatief beschikbaar was. Veel senioren kunnen prima
overweg met internetbankieren, maar er is ook een groep die dit niet
kan of er niet goed uit komt en dan met vragen blijft zitten. Daarom
vragen we als KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!”

Om deze oproep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een pamflet opgesteld, met daarin vijf belangrijke behoeften van de senioren:
1.
2.
3.
4.

Zorg voor persoonlijke contact
Wees bereikbaar
Houd de mogelijk om te pinnen en te storten
Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig

Zorg voor een veilige bankomgeving
Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING. Marcel Sturkenboom: “Door deze vijf behoeften inzichtelijk te maken, vragen we aan de banken om hier ook echt mee aan de slag te gaan. We
rekenen op hen. Senioren zijn vaak trouwe klanten en met een lokaal
servicepunt geef je degene die niet digitaal onderlegt is of om welke
andere reden een bankfiliaal nodig heeft, de kans zelfstandig hun financiële zaken te blijven doen.”
Meldpunt Bank Dicht
Het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB is van
28 oktober tot 23 november 2020 open geweest. In totaal zijn er 731
meldingen gedaan.
Zie pamflet op volgende pagina.
Bron: kbo-pcob.nl
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Maak de bank persoonlijk, kom met lokale servicepunten
Beste Bank,
Steeds meer bankfilialen zijn of gaan dicht. Waar eerst nog iedere
buurt, dorp of kleine stad een bankkantoor had, is dit inmiddels niet
meer het geval.
Tot groot ongenoegen van veel trouwe bankklanten. Seniorenorganisatie KBO-PCOB kreeg via het Meldpunt Bank Dicht honderden
meldingen van verontruste ouderen die bepaalde bankzaken niet
online kunnen of willen doen. Zaken die ze eerder nog bij de bank
om de hoek deden, maar die nu dicht is. Met één heel duidelijke
boodschap: BRENG HET PERSOONLIJKE CONTACT TERUG!
Daarom vraagt KBO-PCOB, namens de senioren die hun lokale
bank missen, het volgende aan u als bank: RICHT LOKALE
SERVICEPUNTEN OP! Waarom? Ze voldoen aan vijf belangrijke behoeften van de senioren:
1. Zorg voor persoonlijk contact
Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord
staat. En niet verdwalen op de webpagina van een bank of in
het keuzemenu van telefoonservice. Dat is wat nodig blijft!
Dat bankfilialen sluiten om bijvoorbeeld economische redenen, daar zullen we niet over twisten. Maar zorg voor een alternatief voordat je het bankfiliaal sluit.
2. Wees bereikbaar
Niet alleen telefonisch, maar ook fysiek. Uit de meldingen
van het Meldpunt Bank Dicht blijkt dat sommige klanten ver
moeten reizen voor het dichtstbijzijnde bankkantoor. Vaak zit
deze in een binnenstad die niet altijd even makkelijk bereikbaar is met het OV of de auto. Dat is niet handig als je bijvoorbeeld slecht ter been bent.
3. Houd de mogelijkheid om te pinnen en te storten
Veel senioren maken nog gebruik van cash geld. Zij ervaren
dat er steeds meer pinautomaten verdwijnen, of steeds lastiger bereikbaar zijn. En door het verdwijnen van de bankfilialen wordt de mogelijkheid om geld te storten steeds moeilijker.
4. Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig
Heel veel senioren maken zonder al te veel moeite gebruik
van internetbankieren. Maar er is een groep ouderen die niet
32

mee kan komen met deze digitale mogelijkheid, of zich niet
veilig voelt bij online bankzaken doen, of gewoon een beetje hulp nodig heeft. Houd ook rekening met deze kwetsbare
groep, niet voor iedereen is digitalisering een vooruitgang.
Juist hen wil je als bank toch bijstaan?
5. Zorg voor een veilige bankomgeving
Helaas zijn veel ouderen het slachtoffer van spoofing, phishing
en WhatsAppfraude. Zorg als bank voor goede begeleiding
voor de senior die wel aan internetbankieren doet. En dat ze
geholpen én gecompenseerd worden als ze in aanraking komen
met internetfraude. Het zijn per slot van rekening uw klanten.
Maar ook de senior die niet aan internetbankieren doet heeft
recht op een veilige bankomgeving. Een plek waar je betrouwbaar advies krijgt, met een glimlach en een vertrouwd gezicht.
Een plek waar je je als klant veilig en gehoord voelt.
Beste Bank, kunnen we op u rekenen en laat u uw menselijke kant
weer zien? Werk samen en betrek senioren. Persoonlijk contact in de
buurt is een service die wij allemaal op prijs stellen.
Namens al uw klanten die ons hebben benaderd over de dienstverlening van banken,
Marcel Sturkenboom, directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB

EN DE WINNAAR IS…
De winnaar van de tekst met de meeste E’s is de heer B Tobi.
Zijn inzending:
Fenneke heeft geen enkele keer vergeten de vele gesprekken met
geneesheer Sevenster te delen met Bert.
Hij heeft inmiddels de prijs ontvangen.
Nog een inzender die niet genoemd wil worden.
Met deze wereld hebben de meeste mensen wel vrede. Echter we vergeten, de Heer geeft de mens met gebed echte vrede.
Deze en meer mensen geven de Drentse steden de wens met kerst een
veel geprezen letter E te geven
Deze week heeft Kees, een neef, twee gele peren gegeten met twee hete
bekers melk .
Zelf heb ik nog een tekst met enkel de O.
Zo, zo oom Joop loopt toch boos door rood .
En wat dacht u van deze?
Thijs kijkt blij . Gijs knijpt zijn zwijn pijnlijk stijf bij zijn grijs lijf.
Een leuk verhaal en verslag van Klaasjan de Poel
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Geachte leden van de PCOB,
Wat fijn dat u lid bent van de PCOB!
Als u al wat langer lid bent van onze vereniging, herinnert u zich vast
nog wel dat in 2017 en 2018 plannen zijn gemaakt voor KBO-PCOB
Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de PCOB
over zouden gaan tot een juridische fusie.
Nu, een paar jaar later, is duidelijk geworden dat een juridische fusie
op dit moment geen goed idee is. Daarom is door de ledenraden van
beide verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder
de titel KBO-PCOB Nieuwe Stijl.
Dit klinkt wel makkelijk, maar het heeft nog best wat voeten in de aarde. Er zijn veel bestuurlijke dingen te regelen, er moet bijvoorbeeld
vastgesteld worden wie waarover mag beslissen en wat de rol is van de
ledenraad KBO-PCOB. We gaan weer terug naar een aparte begroting
van de PCOB en de Unie KBO in plaats van een gezamenlijke begroting KBO-PCOB. Dat moet allemaal geregeld en uitgezocht worden.
Als u het interessant vindt, kunt u in de bijgevoegde brief meer informatie lezen over deze nieuwe manier van samenwerken.
De centrale vraag is natuurlijk: wat gaat dit allemaal betekenen voor u
als lid van een afdeling?
U gaat niets merken van al dat uitzoekwerk. Als het goed is gaat u wel
iets merken van de aandacht die zal worden besteed aan de ondersteuning van afdelingen en vrijwilligers. Ook zullen de provinciale KBObonden en de regioconsulenten en regio-coördinatoren van de PCOB
én het verenigingsbureau meer met elkaar gaan samenwerken. Op die
manier kan gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring in het
hele land. Daarmee kunnen alle afdelingen hun voordeel doen. Het zal
ook makkelijker worden voor plaatselijke afdelingen van Unie KBO en
PCOB om intensief samen te werken.
De vijf speerpunten (koopkracht; wonen, welzijn en zorg; veiligheid;
digitalisering; zingeving) blijven gewoon bestaan. En natuurlijk blijft
KBO-PCOB landelijk uw belangen behartigen, zoals het pensioenakkoord, de vaccinatiecampagne, Code Zwart enzovoort.
Binnenkort wordt gestart met een landelijke campagne om nieuwe leden te werven. Zoals u weet, iemand wordt pas lid van een vereniging
als hij of zij die vereniging van betekenis vindt. We moeten er dus
voor zorgen dat er bloeiende afdelingen zijn, dat mensen bij ons leuke
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en nuttige dingen kunnen leren, dat we een rol spelen in de landelijke
belangenbehartiging en goed zichtbaar zijn in de kranten en op televisie. We moeten ervoor zorgen dat iedereen van 50 jaar en ouder graag
lid wil worden van de Unie KBO of de PCOB.
Onder de vlag van KBO-PCOB Nieuwe Stijl worden dus veel plannen uitgewerkt, op verschillende niveaus in de verenigingen. Maar uiteindelijk draait alles om u, om de leden, om de afdelingen, om de beide verenigingen.

De ledenraden, besturen en directie van beide verenigingen én het verenigingsbureau gaan de komende maanden heel hard werken om KBO
-PCOB Nieuwe Stijl tot een succes te maken. We hopen natuurlijk dat
u heel blij zult zijn met het resultaat. Als u een goed voorstel of een
vraag heeft, horen we dat graag. U kunt dan bellen of mailen met de
ledenservice
(030-3 400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl).
Met vriendelijke groet,

Voorzitter PCOB
Geachte (kader-)leden van Unie KBO- én PCOB-afdelingen,

Graag informeren wij u, mede op verzoek van beide Ledenraden, over
het volgende.
Inleiding
U zult wellicht hebben meegekregen dat er de afgelopen maanden
bestuurlijk veel overlegd is. Dit overleg ging over de wijze waarop de
samenwerking tussen de Unie KBO en de PCOB verder vorm en inhoud kan worden gegeven. Al in 2018 is in bijeenkomsten met leden
en kaderleden binnen de vereniging(en) gesproken over relevante
maatschappelijke ontwikkelingen en het nut en noodzaak van vernieuwing. Dat heeft geleid tot de nota KBO-PCOB Vernieuwt.
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Met de Ledenraden hebben wij in december jl. vastgesteld dat de
inhoudelijke aanbevelingen van deze nota nog steeds actueel zijn.
Echter, vooral de gedachte dat toegewerkt zou worden naar een
(juridische) fusie tussen beide verenigingen bleek voor dit moment
een brug te ver.
Inmiddels hebben beide Ledenraden ingestemd met een lichtere vorm
van samenwerking. Daarbij blijft de samenwerking van beide verenigingen Unie KBO en PCOB bestaan, en ook de zelfstandige positie
van de provinciale KBO-bonden. Eensgezind is besloten dat de Unie
KBO en de PCOB de komende jaren onder de noemer van KBOPCOB Nieuwe Stijl samenwerken. De ambitie is om alle ervaringen
in 2023 te evalueren en te gebruiken om de doorstap naar 2030 te maken.
In de komende maanden gaan procesteams en werkgroepen aan de
slag om de lichtere samenwerking nader uit te werken. Deze groepen
zijn samengesteld uit leden van beide Ledenraden en worden voorgezeten door leden van het bestuur KBO-PCOB. Het uitwerken wordt
nog een hele uitdaging. Het is een stap die nodig is. Ten eerste om
goed te kunnen reageren op ontwikkelingen in de vereniging(en), ten
tweede om goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij en ten derde om zelf ontwikkelingen te kunnen aanzwengelen.
Het principebesluit geeft perspectief en roept bij velen nieuwe energie op. Het levert ook bereidheid bij de Ledenraden op om zich in te
zetten om gezamenlijk met dit nieuwe perspectief aan de slag te
gaan. Afgesproken is dat de uitkomst van al het werk in de vorm van
een (meerjaren)beleidsplan en begroting in juni 2021 voor besluitvorming aan beide Ledenraden wordt voorgelegd.
Uitwerking van het bovenstaande
De volgende bouwstenen zijn de basis van het besluit om de samenwerking inhoud te geven.
1. De grondslag van beide verenigingen is een fundamenteel punt. De
Unie KBO en de PCOB vinden elkaar in het verlengde van hun
(christelijke) levensovertuiging door maatschappelijk en menselijk
“naar elkaar om te zien”. Daarmee onderscheidt KBO-PCOB zich
ook van andere seniorenorganisaties. De bundeling van onze overtuiging en kracht heeft haar waarde bewezen.
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KBO-PCOB is een niet meer weg te denken samenwerkingsverband
op zowel lokaal, provinciaal als landelijk niveau. De uitdaging is om
dat verder uit te bouwen.
Bestuurlijk blijven de Ledenraden van beide verenigingen het hoogste orgaan. De Ledenraden benoemen de bestuursleden voor de eigen vereniging. Drie leden vanuit het bestuur Unie KBO en drie leden vanuit het bestuur PCOB vormen samen met een technisch voorzitter het bestuur KBO-PCOB. Dit bestuur stelt de directeur aan, die
verantwoordelijk is voor het landelijk bureau, en rapporteert en verantwoording aflegt aan het bestuur KBO-PCOB.
2. Het verlies van (kader)leden neemt in beide verenigingen snel toe.
Beide Ledenraden hebben ermee ingestemd om heel snel een stevig
programma op te zetten, dat gericht is op het behoud van leden en
kader én tegelijkertijd de werving van jongere senioren. Het is belangrijk om deze senioren ervoor te interesseren om deel uit te maken van onze afdelingen. Met dit nieuwe élan kunnen afdelingen de
slagkracht en positie verbeteren en aanpassen om aansprekende en
vernieuwende activiteiten, waardevolle ontmoeting en effectieve
(lokale) belangenbehartiging te organiseren.
3. Veel afdelingen van KBO en PCOB geven aan dat ze elkaar steeds
meer nodig hebben om de lokale ontmoeting, specifieke activiteiten
en belangenbehartiging te kunnen blijven organiseren. Vaak vragen
afdelingen hoe deze samenwerking organisatorisch en juridisch kan
worden ingericht en ondersteund. Ook afdelingen die (nog) niet
samenwerken willen graag meer ondersteuning krijgen. Dit zou
kunnen door de samenwerking en de uitwisseling van kennis en informatie beter te organiseren. De bureaus van de provinciale KBObonden, de regionale consulenten en regiocoördinatoren van de
PCOB en het verenigingsbureau moeten elkaar beter weten te vinden.
4. Er is behoefte nog eens kritisch te kijken naar de hoogte van contributies en de afdrachten. Daarvoor analyseren we welke andere financieringsbronnen KBO-PCOB kent en op welke wijze deze in de begroting en jaarrekening worden gebruikt. Over de contributie en afdracht aan het landelijke verenigingsbureau hebben we al afgesproken dat we daarvoor een gelijke basis voor alle leden hanteren en
deze t/m 2024 alleen zullen indexeren. De besteding van de contributie en afdracht, die specifiek is voor leden van de Unie KBO of de
PCOB, zal ook verduidelijkt en inzichtelijk gemaakt worden.
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5. Er is gesproken over de samenwerking met andere seniorenorganisaties, zoals de ANBO, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en de Koepel Gepensioneerden. Bijzondere aandacht is ook gevraagd voor samenwerking met KBO-Brabant. In
de praktijk wordt al op veel thema’s met deze organisaties opgetrokken. De behoefte om op sommige momenten ook landelijk
met één stem te kunnen spreken maakt – zonder de eigen grondslag te verliezen – een verdergaande vorm van samenwerking het
onderzoeken waard.
Inmiddels zijn de 5 werkgroepen met de uitwerking van de bouwstenen aan de slag gegaan. Daarnaast zijn 2 procesteams begonnen
met het werven van nieuwe bestuursleden voor het bestuur Unie
KBO én een nieuwe technisch voorzitter voor KBO-PCOB. Wij
hebben onze directeur gevraagd op basis van de uitkomsten van de
werkgroepen ook het verenigings-bureau onder de loep nemen. Dit
is nodig omdat de organisatie van ons gezamenlijk bureau naadloos moet aansluiten op de manier, waarop we beide verenigingen
hebben ingericht en KBO-PCOB Nieuwe Stijl willen organiseren.
Wij zijn ervan overtuigd dat we op de juiste wijze verder bouwen
aan de bundeling van twee sterke verenigingen met (opnieuw)
bloeiende, levendige afdelingen in het hele land. KBO-PCOB
wordt op basis daarvan nog meer dan nu zichtbaar in de provincie én op landelijk niveau. Alle leden zullen dat gaan merken.
Een onderdeel van de zichtbaarheid is dat we in het najaar een
aansprekend Landelijk Congres voor leden en kader gaan organiseren.
Wij verwachten dat wij u hiermee voldoende over KBO-PCOB
Nieuwe Stijl hebben geïnformeerd. Wij zullen u van de voortgang
van het proces op de hoogte houden. Mocht u nadere informatie
willen of vragen hebben over het voorgaande, dan nodigen wij u
uit dat ons te laten weten via KBO-PCOB ledenservice. Zij zijn
bereikbaar via het telefoonnummer 030 3 400 600 of het mailadres
secretariaat@kbo-pcob.nl.
Mede namens het bestuur
de Ledenraad Unie KBO

Gerard Knoop, bestuurder Unie KBO

Mede namens het bestuur en
Ledenraad PCOB

Willem Nuis, voorzitter PCOB
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Iets om over na te denken…
De wereldwijde verspreiding van het coronavirus vormt een ongekende
bedreiging voor de Nederlandse volksgezondheid. Ook heeft het de samenleving ernstig ontwricht, ons sociale leven drastisch beperkt en ondanks ingrijpende maatregelen veel slachtoffers geëist. Nu het vaccineren
begonnen is, en ook al gaat het niet zo snel als we zouden willen, zetten
we alles op alles om met z’n allen de eindstreep te halen. Ondertussen is
het belangrijk dat we bezig zijn met hoe verder? Als we straks bij de
eindstreep zijn, hoe zorgen we er dan voor dat de zorg nog voldoende
energie heeft en voldoende op orde is om goed voor mensen te zorgen?
De afgelopen jaren heeft de overheid grote veranderingen in de langdurige zorg doorgevoerd met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren,
meer maatwerk te kunnen leveren en de langdurige zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Er zijn kwaliteitseisen opgesteld voor de verpleeghuiszorg. Er is ruim twee miljard euro extra beschikbaar gekomen om de kwaliteit van verpleeghuizen verder te verbeteren, met name in de vorm van extra personeel. Met betrokken partijen
is samengewerkt om bureaucratie en onnodige regels fors te verminderen.
Ook is het recht op een persoonsgebonden budget wettelijk vastgelegd
voor mensen in de langdurige zorg, de maatschappelijke ondersteuning
en de curatieve zorg.
De komende jaren moeten we doorbouwen aan een sterke overheid die
weer een gezicht heeft. Een overheid die werkt voor mensen in plaats van
systemen. Ook in de zorg. Want de patiënt met zijn naasten en hun wensen moet centraal staan. Dat betekent dat we de zorg voor ouderen nog
beter moeten regelen. De VVD wil voldoende toekomstbestendige woningen waar mensen, al dan niet met zorg en ondersteuning, in hun eigen
omgeving oud kunnen worden. Een overheid die mantelzorgers, die we o
zo hard nodig hebben, ondersteunt en ontlast wanneer dat nodig is. Maar
ook een overheid die zorgt dat er voldoende plek in verpleeghuizen is
voor mensen bij wie het thuis echt niet meer gaat. Die overgang van thuis
naar het verpleeghuis willen we zo aangenaam mogelijk maken. Voor de
cliënt zelf door liefdevolle zorg te organiseren, met voldoende personeel
en weinig administratie, zodat verzorgenden ook echt de tijd hebben voor
hun cliënten. Maar ook voor hun naasten, op wie zoveel afkomt als hun
partner of ouder naar het verpleeghuis moet. Dat doen we bijvoorbeeld
door te zorgen voor één aanspreekpunt bij gemeenten en zorgkantoren en
door cliëntondersteuners in te zetten. Zo zorgen we voor toegankelijke en
liefdevolle ouderenzorg. Want een sterke overheid moet werken voor
mensen, en niet voor het systeem. Dat is samen sterker verder.
Sophie Hermans
sophie.hermans@tweedekamer.nl
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Waarborg persoonlijk contact bij ‘digitalisering’ van NS stations
Persoonlijk contact en hulp aan reizigers moet
mogelijk blijven op NS Stations. Seniorenorganisatie KBO-PCOB schrijft dit, samen met
de andere consumentenorganisaties, in een
advies aan NS. In de nieuwe opzet van service
formules van NS staat digitalisering centraal.
In dit advies staat aangegeven dat er reizigersgroepen blijven die niet via het online kanaal geholpen kunnen worden. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: ‘Wij vinden dat NS er
zorg voor moet dragen dat de voorgestelde maatregelen niet negatief uitpakken voor deze reizigers.’
Er zijn reizigers die minder digitaal vaardig zijn, die hulp en ondersteuning behoeven bij het reizen, bij het opladen van de OV-chipkaart of bij
aanschaf van reisproducten. Zo telt Nederland circa 1,5 miljoen mensen
die moeite hebben met lezen en schrijven en heeft zo’n 20 tot 25% van de
Nederlanders moeite om zonder hulp digitaal zaken te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: ‘Senioren vormen een groot deel van
die groep die moeite hebben bij digitalisering. Naar verwachting zal de
groep 65-plussers in 2030 bijna een kwart van de bevolking zijn en wonen er dan 1,2 miljoen 80-plussers in Nederland. NS moet met deze reizigers rekening houden in de plannen.’
Service voorop
Uiteraard vindt KBO-PCOB het te begrijpen dat NS gezien het feit dat
fors minder gebruik gemaakt wordt van de loketten de serviceverlening
op de stations wil wijzigen. KBO-PCOB vindt wel dat hierbij de serviceen informatiebehoefte van reizigers voorop dient te blijven te staan. De
(toekomstige) reiziger moet doordat NS de service op stations digitaliseert, passende ondersteuning worden geboden. KBO-PCOB adviseert
NS meer onderzoek te doen en met ervaringsdeskundigen in gesprek te
gaan hoe dit vorm te geven.
KBO-PCOB draagt samen met de andere consumentenorganisaties alvast
een aantal ideeën aan, zoals het verbeteren van kaartautomaten, een vaste
plek voor de servicemedewerkers op het station en het inzetten van OVambassadeurs en mobiele contact-teams. Bovendien zou het aan te bevelen zijn de loketten in een andere vorm te behouden door samenwerking
te zoeken met andere vervoerders, loketten te bieden via agentschappen
of door treinkaartjes te verkopen in de Kiosk.
Bron: www.kbo-pcob.nl
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Rijbewijskeuring, belastingservice en kwijtschelding
KBO+PCOB KANTOOR
Siersteenlaan 420-2,
9743 ES Groningen,
telefoon 050-5790466
Voor alle senioren in de stad Groningen.
Bereikbaar op dinsdag van 10.00-12.00 uur voor belastingservice invullen aanvragen en bezwaarschriften., kwijtschelding en aanvragen en wijzigen Toeslagen
Kosten hiervan € 12,00.
Ook informatie verkrijgbaar over rijbewijskeuringen.
Kosten keuringen voor leden € 35,00
en voor niet leden €40,00

Kijk ook eens op onze eigen
Groninger PCOB-Website
Typ op Internet het adres: www.pcob.nl
Klik in de blauwe balk op: ’Uw Afdeling’
Typ onder:……………..…’Of zoek een afdeling’
Gron
Klik daaronder op het blauwe ‘Groningen’
U zit nu rechtstreeks op de pagina van de
PCOB Afdeling Groningen.
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Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en welzijn) i.v.m. Coronapandemie uitsluitend op afspraak.
WIJ Beijum
(Beijum, Noorderhoogebrug en De Hunze / Van Starkenborgh en Witte Lam)
Melsemaheerd 2 9736 EN Groningen
T: 050 549 71 31
E: wijbeijum@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Corpus den Hoorn
(Corpus den Hoorn, Hoornsewijken en Piccardthof.)
Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
T: 050 367 9120
E: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Hoogkerk
( Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg en De Buitenhof.)
De Verbetering 3 9744 DZ Groningen
T: 050 367 45 66
E: wijhoogkerk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00 – 17:00 uur
WIJ Rivierenbuurt
( Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt,
Herewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Meeuwen)
Inloop: Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
Talmahuis alleen op afspraak
Merwedestraat 54 9725 KE Groningen
T: 050 367 9120
E: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur
Tel. alle werkdagen 09:00 – 17:00 uur
WIJ Lewenborg
( Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Harkstede , Klein
Harkstede, Lageland , Meerstad, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Euvelgunne, Roodehaan, Middelbert en Engelbert.)
Kajuit 4 9733 CA Groningen
T: 050 367 4002
E: wijlewenborg@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
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WIJ Oosterparkwijk
(Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven)
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen
T 050 367 89 60
E wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
Wij Schilderswijk/Centrum.
Contactgegevens
( Schildersbuurt, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Kostverloren, Hortusbuurt, A-Kwartier, Ebbingekwartier ,Binnenstad en Binnenstad-Oost.)
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen
T 050 367 72 02
E: wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Selwerd
(Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd)
Vensterschool, Eikenlaan 288-6 (begane grond) 9741 EW Groningen
T: 050 367 42 20
E: wijselwerd@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur

WIJ Vinkhuizen
(Vinkhuizen, De Held, Reitdiepwijk en Dorkwerd.)
Boraxstraat 2 (achterzijde MFC ’t Vinkhuys) 9743 VP Groningen
T: 050 367 6303
E: wijvinkhuizen@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Korrewegwijk
(De Korrewegwijk, Tuindorp de Hoogte, Professorenbuurt , Cortinghborg, Selwerderwijken , Indische buurten en De Hoogte )
Floresplein 19 9715 HH Groningen
T 050 367 40 06
E wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ De Wijert
(Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie / Europapark en De Wijert.
Inloop: Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
MFC De Wijert alleen op afspraak
P.C. Hooftlaan 1 9721 JM Groningen
T: 050 367 91 20
E: wijdewijert@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
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Bestuur afdeling Groningen van de
Protestants Christelijke Ouderen Bond
Voorzitter:

Mw. S.D. Oosterhuis
Emmastraat 34
9722 EZ Groningen
 3643620

1e Secretaris: Dhr. A.F. Horenberg
Uranusstraat 20
9742 JW Groningen
 571 78 00
Groningen@pcob50plus.nl
2e Secretaris: Mw. A. Bos-Pietersen
Bentismaheerd 156
9736 EJ Groningen
 364 32 10
Penningm.
Dhr. P. Nauta
Magnesiumlaan 20
9743 TC Groningen
 573 05 82
Leden:
Dhr. A. Schoenmaker
Kremersheerd 204
9737 PH Groningen
 541 78 17
Dhr. C.A. Verdam
Multatulistraat 3
9721 NE Groningen
 527 14 93

Contributie:
Voor alleenstaanden:
€ 34,00 per jaar
Voor echtparen:
€ 59,50 per jaar
Girorekening:
NL14 INGB 000531 0421
t.n.v. PCOB afd. Groningen
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