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DIE OS    (een Zuid-Afrikaans gedicht)

Hoe rustig stap hy aan, die edel jukgediert ! 
hoe waggel hy die kop met horings swaar gesierd, en stewig ingestrop ! 

Hoe rustig stap hy aan so sonder tuiggetooi, 
met natte dowwe plof; syn vel trek plooi op plooi, 
rondom die breë skof.

So stap hy rustig aan vol kalme majesteit
en ongesmukte prag – beeld van stilswyendheid én 
selfbewuste krag.

Steeds stap hy rustig aan met rustelose drang, 
by kou en sonnegloed; maar snags versnel syn gang, om dagversuim te boet.

Nog stap hy rustig aan als dage kommervol
doen bleek en krul syn gras; hy skeer die hardste pol en suip die modderplas.

Stap, stap dan rustig aan en deel die trekkerslot; 
die skaarste en owervloed, daar in die land, waar God ook is vir osse goed! 

 Totius (1877-1953) Uit: Verse van Potgieter's Trek, 1910
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De ontmoetingsmiddag op 24 november: Verborgen achter een kerkorgel

Anja Matser komt vertellen over het grote geheim van de Breepleinkerk in
Rotterdam.  Op  de  zolders  boven  het  orgel  zaten  Joodse  gezinnen
ondergedoken. Een zeer bijzonder verhaal van moed en vertrouwen over
“Het Achterhuis” van Rotterdam. In 1944 werd er zelfs een baby op deze
zolder geboren. De mensen die deze Joden hielpen waren zeer moedig en
verdienen ons respect. De zolder is te bezoeken, maar wij doen het met de
verhalen. U bent van harte uitgenodigd.

Terugblik op onze eerste ontmoetingsmiddag na de Corona-stop op 22 september 
Het was een feestelijke ontmoeting;  het  bestuur deelde mee dat  dit  keer  gratis  koffie  en thee
geschonken zou worden met feestelijke koekjes. Het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken.
Nadat de meeste nieuwtjes waren uitgewisseld, verzorgden Annie Noordzij en Jeanne Lupker een
leuke quiz met behulp van Triviant kaartjes. Leuk om te merken dat er veel kennis aanwezig was
over de zeer diverse onderwerpen. 

Het was weer oergezellig bij de Chinees
Op woensdag 6 oktober hebben 34 PCOB – leden genoten van heerlijk eten bij de Chinees. Elkaar
ontmoeten en tegelijk lekker smikkelen....  een gouden formule en fijn dat het weer kon. Ging wel
op vertoon van de Coronapas, maar dat was geen probleem. 

Hoge leeftijd mag toegang tot krediet niet blokkeren: Dat is Leeftijdsdiscriminatie 
Banken passen eenzijdig de kredietvoorwaarden voor ouderen aan. Dat  is
leeftijds-discriminatie, vindt Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB (foto).
Contant  betalen  komt  steeds  minder  voor.  De  meeste  ouderen  zijn  al
vertrouwd met  digitaal  betalen,  met  winkelen met  een pinpas of  vakantie-
uitgaven  doen  met  een  creditcard.  En......  de  meeste  Nederlanders
beschikken over een voorbeeldige financiële moraal en dat geldt zéker voor
senioren. 
Maar  helaas  hebben  veel  banken  minder  vertrouwen  in  de  financiële
gezondheid en de moraal van de ouder wordende klanten. Boven een bepaalde leeftijd wordt het 



steeds moeilijker om nog te kunnen lenen. ABN Amro bijvoorbeeld verláágt voor cliënten vanaf hun
70ste het bedrag dat zij maandelijks róód kunnen staan !!

Een belangrijke uitgever van creditcards (ICS), blokkeert de Gespreid Betalen
Faciliteit  voor  mensen die 75 worden !!  Dat  is  niet  handig  als  je  een paar
weken in het buitenland zit en daar een groter bedrag ineens moet betalen.
Voor  een  deel  is  het  wel  logisch  dat  de  leencapaciteit  afneemt  wanneer
senioren na hun AOW een lager inkomen hebben. Een andere reden is het
hogere overlijdensrisico van ouderen. Financiële instellingen zijn bang dat hun
schulden na overlijden niet volledig meer afgelost worden.
Maar de manier waarop veel financiële dienstverleners in dit verband met hun
klanten omgaan,  getuigt  van weinig respect.  Leveringsvoorwaarden worden
eenzijdig aangepast.  De  toegang  tot  financiële  diensten  wordt  categorisch
afgebouwd  of  afgesneden  op  grond van  de  leeftijd.  Van  een  redelijke

inschatting  of  het  terugbetalingsrisico wérkelijk  zo  groot  is,  is  geen  sprake.  Dat  is  je  reinste
leeftijdsdiscriminatie. De klant heeft op deze manier niets meer te vertellen.
Het is te gek voor woorden dat de banken hun oudere klanten niet serieus nemen. Het aangaan
van  een  gesprek  hierover  met  de  oudere  en  kredietverstrekking  op  basis  van  een  redelijke
inschatting van persoonlijke omstandigheden is het minste wat nodig is. Als stok achter de deur
doet de wetgever er verstandig aan het verbod op leeftijdsdiscriminatie aan te scherpen. Gezien de
economische  ontwikkelingen  in  coronatijd  is  het  immers  meer  dan  ooit  van  belang  de
toegankelijkheid van financiële diensten en betaalmogelijkheden voor senioren te waarborgen.

Gedeelten uit een artikel  van de NRC van 17 augustus 2021

Coronabewijs op papier
Hebt u zelf geen DigiD, smartphone of computer met printer? Dan kunt u in sommige gevallen een
coronabewijs op papier thuisgestuurd krijgen.
Bel hiervoor naar de CoronaCheck helpdesk op 0800-1421 en vraag naar de mogelijkheden.

Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen beginnen om 14.30 uur, met een inloop om 14.00 uur met thee en koffie.
  Woensdag 24 november: Het bijzondere verhaal over een kerk in Rotterdam in de oorlog.

Dorpskamer: Elke maandag van 14.30 – 17.00 uur en elke donderdag van 10.00 – 12.30 uur.

VASTE RUBRIEK:
WELZIJNSADVISEUR : Voor vragen over huishoudelijke hulp, zorg en de Wmo kunt u terecht bij Eva 

Greveling van de SWMD. Tel: 010-5918052 of 06-43835158

OMBUDSFUNCTIE: Met vragen over wet- en regelgeving kunt u terecht bij het landelijk bureau van KBO-
PCOB te Nieuwegein. Tel.030–340 06 00. E-mail info@kbo-pcob.nl 

RIJBEWIJSKEURING: U kunt momenteel in Delft alleen terecht bij Rijbewijskeuringsarts: Kantoorgebouw 
White Park, Poortweg 4 te Delft. 
Alleen ná afspraak via Tel. 036-7200911 of via www.rijbewijskeuringsarts.nl

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten tegen een gering tarief. 
Nieuw slot plaatsen, ketel bijvullen of lekkende kraan?  Bel gerust: 06 – 252 035 76

Wnd. secretaris/voorzitter Margo Eijgenraam (met hulp van andere bestuursleden), Warmoesland 45, 2635 LB  
en redactie Nieuwsbrief: Den Hoorn. Tel. 015-2615465. E-mail: margovandentop@gmail.com

Vrijwillig ouderenadviseur: Aad Lupker, Dotterbloem 1, 2635 KA Den Hoorn
Tel. 015-2564090 (niet storen tussen 13.00-14.30 uur) e-mail: alupker@alupker.nl

Hulp bij invullen Belasting, Jan Eijgenraam, Tel. 015-2615465

Financiële- en Bankrekening PCOB Den Hoorn: NL60 RABO 0146 8324 34
Ledenadministratie e-mail: eijgenraam.jan@gmail.com

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898

RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-261501

VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772

tel:08001421

