Nieuwsbrief
VAN DE AFDELING ZWOLLE
Het gedicht voor deze maand is van Irene
met als titel:
Vroeg in de morgen
Vroeg in de morgen
als de zon haar eerste stralen doorlaat
zijn bloemen geborgen
als een "bij" haar kopje steekt
uit een honingraat
de bloem wordt wakker
ze laat zich weer helemaal zien
de "bij" als haar makker
eet honing voor tien.
dan duikt er een kikker
met z'n kop onder 't kroos
springt kwakend op een waterlelieblad
om daarna te slapen als een roos
Wat is de natuur toch een wonderlijk
gegeven
Dank aan de Schepper, van Hem komt het
leven.
Weer naar school ….
Al geruime tijd geleden strikten we hem. En nu,
op 18 maart 2022 is het zover: professor Frits
de Lange komt voor de Zwolse afdelingen van
de KBO en de PCOB zijn presentatie
verzorgen. Onder de noemer “Eindelijk
volwassen.” Zijn lezing wordt enkele malen
tussendoor onderbroken door gitaar en zang
van hemzelf en van Eessa Frieman.
Al meteen bij de start zet Frits de Lange ons
aan het denken in zijn boeiende lezing: jullie
gaan als ouderen weer naar school. Bij wijze
van spreken dan. Je bent oudere in opleiding
als je met pensioen bent gegaan. Carrière of
status maken geen indruk meer. Het gaat nu
om andere vaardigheden. In de school van de
ouderdom moet je echt aan het werk. Volgens
De Lange hebben we als ouderen de keus uit
twee ouderdomsscholen:
- De school van succesfull aging. Voor
altijd jong. Met vakken als sporten,
jeugdig oud worden, sociaal actief
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blijven, er jong uit blijven zien. Kortom:
de leeftijdsloze oudere.
- De school van down hill: neergang,
verval, aftakeling. Met maar 1 vak:
verliesverwerking. Derhalve: de
ouderdom als verval.
De Lange pleit er voor om in plaats van deze
twee scholen een nieuwe school van ouderdom
te ontwikkelen:
- De school van de wijze ouderdom. In
deze school ligt niet het accent op wat je
doet maar op wie ga je zijn. Met vakken
als zelfkennis en zelfrelativering. Jezelf
als gepensioneerde weer opnieuw
uitvinden. Wijsheid van de tweede
levenshelft! Kortom: de wijze oudere.
De Lange noemt nog veel meer moois in zijn
lezing en zang. Een selectie daaruit:
In de eerste levenshelft ligt het accent op
iemand worden en op competitie. In de tweede
levenshelft draait het niet langer om je ego
maar op wat is echt van betekenis voor jou, wie
wil je echt zijn.
Je hebt als je met pensioen gaat kans op nog
een hele levensfase te gaan. Nu moet je nog
wijs worden. Wat is nu van ultieme betekenis?
Ik moet het kort hierbij houden. Ik zou zeggen,
lees het prachtige boek van hem:
Frits de Lange ”Eindelijk volwassen. De
wijsheid van de tweede levenshelft.” Uitgeverij
Ten Have, Utrecht.
Martin Visch

Van de kunstcommissie
Op 22 maart reisden we met 21 personen naar
het Drents museum in Assen om de
tentoonstelling over Frida Kahlo te bezichtigen.
Na een kop koffie met heerlijk Frida Kahlo
gebakje luisterden we naar het boeiende
verhaal over het leven van deze beroemde
Mexicaanse kunstenares, die een
getormenteerd leven heeft gekend. Na een
heerlijke lunch kon ieder op eigen gelegenheid
de tentoonstelling met haar schilderijen,
tekeningen, extravagante kleding en sieraden
bezoeken.

Ria Hofstede

BEZOEK PALEIS HET LOO 17 mei
Helaas gaat het bezoek aan het Loo niet
door wegens te weinig aanmeldingen. De
leden die zich hadden aangemeld zijn
hiervan op de hoogte gesteld.
We kijken samen terug op een boeiende
muziekluistercursus van Martien Hovestad.
We hebben genoten van zijn kennis en de
prachtige muziek . Wij kregen veel
positieve reacties en daar zijn wij als
kunstcommissie heel blij mee, omdat wij
dan ook in beeld hebben wat onze leden
waarderen. De luistercursus was dan ook
weer voor dit seizoen onze laatste activiteit.
We starten weer op 27 augustus met de
voorstelling in Diever.
Voorstelling de koopman in Venetië in
Diever op 27 augustus
De kunstcommissie heeft een grotere bus
kunnen huren en daardoor 70 kaarten
kunnen bestellen. De leden die op de
reservelijst geplaatst zijn krijgen eerst
bericht of ze mee kunnen. ( op de
reservelijst staan n.l. meer dan 20
mensen!) Het is belangrijk dat u zo snel
mogelijk betaalt om zo verzekerd te zijn
van een definitieve plek. U kunt € 49
overmaken naar Stichting Actief Oud onder
vermelding Diever, NL 85
RABO0336571356 voor 31 mei
Opstapplaatsen zijn Hogenkampsweg en
de St. Jozefkerk. Laatste informatie komt in
de volgende nieuwsbrief.
U kunt zich niet meer opgeven.
Voor vragen, liefst per mail kunt u terecht
bij: Trudie Modderman-Bosch, 0651625112,
trudiebosch@hotmail.com of Marjan Metselaar,
tel.038-4651745 marjanmetselaar@ziggo.nl

Van de reiscommissie
Lentecruise en de Keukenhof
Voor deze dagreis is zoveel belangstelling
dat we op twee dagen naar Lisse gaan, op
26 april en 3 mei. Er staan veel leden op de
reservelijst, maar we moeten hen helaas
teleurstellen. We hopen in 2023 deze trip
opnieuw te kunnen organiseren.
Vijfdaagse reis naar de Eifel van 30 mei–
3 juni 2022
Op 9 mei a.s. is in Parkzicht, vanaf 14.30
uur, voor de deelnemers de
informatiebijeenkomst.
De inschrijving voor deze reis is gesloten.

Stedentrip van 5-9 september 2022
Voor leden die houden van prachtige
steden en hun geschiedenis organiseren
we een vijfdaagse reis naar België en Lille
(Frankrijk). Op het programma staan:
Mechelen – Lille – Ieper - Brugge en
Waver. Er zijn stadswandelingen o.l.v.
Nederlands sprekende gidsen,
museumbezoeken in Lille en Ieper, een
bustoer over de slagvelden van de 1e
wereldoorlog, een rondvaart in Brugge en
een rondleiding in een prachtig klooster in
Waver.
Omdat de nadruk van deze reis ligt op
stadsbezichtigingen is het gewenst dat u
goed ter been bent. Meer informatie
hierover, waaronder de wijze van
aanmelding voor de reis, komt in de
nieuwsbrief van juni.
Israëlreis 2022
We hadden graag van 24 oktober–3
november 2022 met een groep leden een
rondreis gemaakt in Israël. Omdat het er nu
onrustig is, maar we al wel veel
voorbereidend werk moeten doen, hebben
we besloten om de reis een jaar uit te
stellen.
FEESTELIJKE AFSLUITING VAN HET
SEIZOEN.
Op 20 mei a.s. willen wij op een feestelijke,
gezellige wijze het seizoen afsluiten. Hiervoor
hebben wij entertainer René de Brouwer
uitgenodigd en wij zijn ervan overtuigd dat het
een gezellige avond zal worden. Wij zullen
zorgen voor iets lekkers bij de koffie, drankjes
en hapjes.
De avond begint om 20.00 uur tot ± 22.0022.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur.
Locatie: het bekende adres: Parkzicht, Jacob
van Neckstraat 146A.
Wel willen wij graag dat u zich voor deze avond
opgeeft zodat wij rekening kunnen houden met
het aantal gasten.
Opgave is mogelijk bij:
Joke Kwakkel email: jokekwakkel@kpnmail.nl.
tel.038-4600405 of Willy Smit
email: Smitgoeree@kpnmail.nl. tel. 0384651440
Aan het eind van de avond vragen wij van u
een vrijwillige bijdrage voor een
tegemoetkoming in de onkosten.
Wandelen
Op 13 april stonden de bollenvelden nog niet
helemaal in bloei. Daarom zijn we naar Ommen

gegaan omdat in de bossen daar de
krentenbloesem volop in bloei stond. We
hebben er middenin gelopen. Hiltje was er ook
weer bij. Het is een mooie zwarte hond, de
vaste begeleidster van Margaret. Hiltje loopt
meestal los en vindt het leuk als er een tak
wordt weggegooid die zij moet opzoeken.

Ons programma voor de komende maanden.
Dinsdag, 17 mei, reserve 19 mei, gaan we naar
de Veluwe, waar we langs de Leuvenumse
beek veel beuken kunnen aantreffen.
We verzamelen om 13.30 uur bij de Gamma,
kruising
Riete-/Blaloweg. We lopen ong. 2 uur en
drinken na afloop gezamenlijk nog iets. Wil je je
een paar dagen van tevoren telefonisch
aanmelden bij Dini Verweij, tel.4214975.
Woensdag, 8 juni, reserve 14 juni, gaan we
weer richting Ommen,
Steile Oever. We hopen dat daar dan de
rododendrons in bloei staan.
Donderdag, 30 juni, reserve 5 juli, gaan we
naar Dwarsgracht.
Dinsdag, 19 juli reserve 21 juli, lopen we De
Duintjeswandeling bij Garderen.
Oproep voor de Seniorenraad
Dringende oproep aan de leden om zich op te
geven voor de seniorenraad. De PCOB mist
twee vertegenwoordigers in de seniorenraad.
De Seniorenraad Zwolle heeft als missie de
belangen van alle ouderen in de gemeente
Zwolle te behartigen, rekening houdend met
ieders zelfstandigheid, achtergrond en met
respect voor elkaars beginselen. Zij willen dit
bereiken door samenwerking en gezamenlijk
optreden met de diverse aangesloten
organisaties en de ouderenbonden.
Nieuwe leden
Mevrouw A. Drenth
Mevrouw A. Jukema en de heer J. Zoer
De heer H. Wissink
Mevrouw J. Duinkerken
De heer H. Kwakkel en mevrouw J. KwakkelBootsma,
Mevrouw W.J. Nabers-Sijrier
Mevrouw I. Ziegelaar
Overleden
De heer P. van Heeringen
Mevrouw G. Capelle-Beumer
De heer M. Aalbers

Mevrouw J. Schutte-Westerhof
De heer K. Pulleman
De heer R. Weenink
Mevrouw A.J. Kempenaar-v.d. Vechte
Mevrouw B. Grolleman-Lammertsen
NLB729:4
Zij ontmoeten de levende Here,
Zien de Eeuwige, eindelijk thuis,
Gaan in lichtlichaam op Hem lijken.
Vaste hoop was Hij,
Nieuwe dag is Hij,
En zij zingen, zingen, ja zingen
Een nieuw jubelgezang.
Ledenadministratie
Het aanmelden van nieuwe leden, verhuisberichten,
overlijden en andere wijzigingen kunt u schriftelijk
doorgeven aan:
Jitty Kanis-Tadema, Tijnje 25, 8032 LN Zwolle, Email: j.kanis@home.nl
Eventueel kunt u de wijzigingen ook doorgeven aan
het landelijk secretariaat:
PCOB, Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein,
Telefoon: 030-3 400 600
Email: secretariaat@kbo-pcob.nl
Adressen:
Bestuur van de PCOB afdeling Zwolle:
Voorzitter: Jitro. Ubro, tel. 038-4655287
ubro.j@home.nl
Secretaris Gerrit Bargeman, Zwaardvegerstraat 294
8043DZ Zwolle, tel. 06-53912266,
gerrit.bargeman@home.nl
Penningmeester: Dik de Velde Harsenhorst,
Bultkroos 145 8043 NS Zwolle, tel. 038-4225095,
dik.develdeharsenhorst.pcob@gmail.com
Rekeningnummer Rabobank: NL92RABO
01459.68.073 t.n.v. PCOB Zwolle
Vicevoorzitter: Martin Visch, tel. 4654855,
vischta@gmail.com
Lid: Marjan Metselaar-de Boer,
activiteitencommissie, tel. 038-4651745,
marjanmetselaar@ziggo.nl
Lid: Femmeke Weijenberg, reiscommissie,
tel. 06-50475045, e-mail
femmekeweijenberg@gmail.com
Lid: Jannie Barkema-Warris,
barkemawarrisj@gmail.com
KBO PCOB magazine en Nieuwsbrief:
Jannie de Boer-van der Sluis, tel. 038-4210025,
boersluis@home.nl coördinator.
Lief en Leed: Jannie Smilde-Bruins, tel. 0384543698.
Website PCOB afd. Zwolle:
Jan Johannes, tel. 06-49806528. e-mail:
jjohannes@home.nl
Ledenadministratie: Jitty Kanis-Tadema, Tijnje 25,
8032 LN, e-mail j.kanis@home.nl, tel. 038-4542082.
De volgende Nieuwsbrief – nr. 6 verschijnt op 24
mei 2022. Kopij inleveren vóór 14 mei 2022 bij
voorkeur per e-mail bij gerrit.bargeman@home.nl

Samenvatting van de Algemene Ledenvergadering op 25 maart 2022 zal in de volgende nieuwsbrief
verschijnen. Hieronder volgt een verslag van het onderwerp na de pauze.
Marcel de Ruiter, onze pensioendeskundige op het landelijk bureau KBO-PCOB in Nieuwegein zal, ons
informeren over de pensioenen: wel of niet indexeren van de pensioenen, het huidige en het nieuwe
pensioenstelsel, AOW en verdere stand van zaken
De voorzitter Jitro introduceert Marcel de Ruiter die iets zal vertellen over pensioenen. De aanwezigen kunnen
direct vragen aan hem stellen.
Hij stelt zich eerst voor. Hij is 3 dagen verbonden aan de KBO PCOB m.b.t. koopkracht en pensioenen. Hij vertelt
dat het kabinet plannen heeft om de brandstofaccijnzen te verlagen en om de laagste inkomsten te compenseren
met €200. Dit betreft mensen op 120% bijstandsniveau. Het wordt aan de gemeente overgedragen om dit uit te
voeren.
Dik maakt een opmerking dat hij vrijwilliger Wijz administratie is en dat de minima bij de gemeente Zwolle bekend
zijn. Zij krijgen automatisch het geld zodra overheid geld heeft overgemaakt.
Dit als inleiding maar Marcel is gekomen om over de pensioen en AOW te praten.
Er is lang gesproken over het pensioenstelsel. Een tijdje geleden is er een akkoord gesloten met de sociale
partners. KBO-PCOB was geen partij hierin maar heeft het akkoord wel kritisch bekeken. Marcel merkt op dat het
een complexe materie is. Een dezer dagen verwacht hij dat het naar de 2 e kamer gaat en wel voor 1 april moeten
zij het ontvangen hebben. Het is afwachten wat het ministerie van sociale zaken met de reacties gedaan heeft.
Raad van Staten heeft op 16 februari 2022 advies gegeven. Op dit moment weet KBO PCOB niet wat de reactie
van RvS is, pas wanneer het in de 2e kamer besproken wordt. Wetsvoorstel moet op 1 januari 2023 ingaan maar
dan moet wel door 2e en 1e kamer zijn gegaan. Doordat het complex is, zal het debat in een paar rondes gaan.
Pensioenakkoord kan steun krijgen van een meerderheid in 2e en 1e kamer. PvdA en Groen Links zouden extra
eisen kunnen stellen. Pensioenen zijn sinds 2006-2008 niet geïndexeerd door de rekenregels. Pensioenen stijgen
niet mee met de inflatie. KBO PCOB krijgt veel vragen van de leden hierover. Pensioenfondsen moeten voldoen
aan de regels van de dekkingsgraad voor de pensioenen. Ook moeten zij kijken naar de verplichtingen in de
toekomst.
Rekening houden met de rente nu maar ook in de toekomst. Als de rente laag is dan zakt de dekkingsgraad.
Dekkingsgraad is nu onvoldoende om te indexeren. De huidige systematiek is niet eenvoudig om te veranderen.
In het nieuwe stelsel vervallen de rekenregels. Vanaf 2023 is er een overgangsperiode van 4 jaar en kunnen de
pensioenfondsen een keuze maken.
Vraag: hoelang en hoe vaak wordt er door de ouderenbonden druk uitgeoefend. Reactie van Marcel is, dat de
KBO PCOB niet de macht heeft. Deze week is er een overleg geweest met minister Schouten, jongeren en
ouderen. In het nieuwe stelsel is er wel meer kansen voor overleg.
In het oude stelsel werden pensioenen opgebouwd en werd de suggestie gewekt dat het pensioen gegarandeerd
werd.
Vraag: wordt er wel geluisterd naar de ouderenbonden.
Jongeren kunnen nog iets extra opbouwen, maar ouderen kunnen niets meer doen.
KBO PCOB heeft naar voren gebracht om de indexatie in de transitie periode te starten. Politieke partijen zijn hier
wel gevoelig voor.
Vraag: Hoe betrouwbaar is de transitie en de keuzes door de pensioenfondsen. Geld wordt belegd maar
zekerheid is er niet, beleggingen kunnen dalen door oorlogen.
In het nieuwe stelsel zijn we van de rekenregels af, makkelijker te indexeren maar het kan ook ongunstig
uitpakken. Je blijft een risico houden.
In tussentijd voordat de pensioenen zijn overgeheveld in het nieuwe stelsel heb je transitie periode. Op korte
termijn zou dan een indexatie geregeld kunnen worden om de pensioenen aan te passen. Er is een motie van
Gijs van Dijk van de PvdA samen CU en CDA ingediend om de dekkingsgraad omlaag te brengen onder 105.
AMVB (algemeen maatregel van bestuur) wordt volgende week ingediend om met terugwerkende kracht naar 11-2022 pensioenen te indexeren alleen van die fondsen die hieraan voldoen. Leden van KBO PCOB zullen hier
niet veel aan hebben omdat hun fondsen hier niet aan voldoen.
CDA 1e kamer zou veel meer kunnen doen aan de indexatie in de AMVB.
Jongeren hebben hier meer aan omdat zij langer kunnen beleggen.
Vraag: Druk vanuit de KBO PCOB op de politiek leggen om aan de problemen wat te kunnen doen.
Reactie van Marcel is dat de gepensioneerden in het regeerakkoord slechter af kwamen. KBO PCOB heeft hier
aan de bel getrokken en de politieke partijen hebben dit wel opgepakt. Dit gebeurde ook bij het debat over de
AOW ontkoppeling. Kabinet zou kijken naar de AOW ontkoppeling. Door de stijgende energieprijzen en de oorlog
in Oekraïne verdwijnen de gepensioneerden naar de achtergrond.
KBO PCOB werken samen met de andere ouderenbonden.
Gesproken is over ontkoppeling van de AOW t.o.v. minimumloon. In de coalitie is afgesproken dat minimumloon
stijgt. AOW wordt uitgezonderd van deze stijging dit gaat over de jaren 2024 en 2025. Reguliere koppeling zijn 2
keer per jaar en dit blijft bestaan.
KBO PCOB heeft boos op dit punt direct in het begin van dit jaar gereageerd. Fractievoorzitters in 2e kamer zijn
benaderd en een grote discussie in 2e kamer is geweest. Rutte heeft toegezegd dat het kabinet hiernaar gaat
kijken. Om de koppeling los te laten is een wetswijziging nodig. In de 1 e kamer heeft de coalitie geen meerderheid
daardoor heeft KBO PCOB alle politieke partijen benaderd. Er zijn 3 moties ingediend en de moties zijn aanvaard
dat de ontkoppeling niet doorgaat. De 1e kamer heeft niet aangeven hoe de ontkoppeling betaald gaat worden.
Kabinet blijft vasthouden aan de voorjaarsnota ook omdat de kosten voor vluchtelingen groot zijn. KBO PCOB
blijft stevig lobbyen op dit punt.
Hiermee kwam Marcel aan het eind van zijn presentatie en Jitro heeft het volste vertrouwen dat onze belangen
behartigd worden in Den Haag. Marcel werd bedankt voor zijn presentatie en kreeg een bos bloemen en een
applaus van de aanwezigen.

