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Beste PCOB-ers 

 

LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD VAN DE AFDELINGSBIJEENKOMST 14.00 uur!! 

 

Het mooie zomerweer in augustus heeft 

zich in september voortgezet, dus is er 

sprake van een mooie nazomertijd.  

Tot aan het schrijven van de nieuwsbrief  

(21 september) vrij stabiel zomerweer, met 

soms een aantal dagen flinke regenbuien. 

Doch de hoeveelheid water is zeker niet 

voldoende om de droogte op te lossen. 

Maar als we het wereldwijd bekijken 

verandert het klimaat wel degelijk.  

De eerste orkaan in het Caraïbisch gebied 

(eilanden Saba en Sint Eustatius), de vele 

bosbranden in Europa en de Verenigde 

Staten, de hevige regenval in India en de 

overstromingen in Pakistan. Allemaal 

gevolgen van klimaatverandering. 

Het smelten van de ijskap in Antarctica en 

van gletsjers in hoge berggebieden ook in 

Europa, waardoor er aardverschuivingen 

optreden (Italië). De meteorologen 

voorspellen zeker in ons land (Noord-

Europa) warmere zomers en zachtere 

winters. De opwarming van de aarde met 

maximaal 1,5 graden volgens de 

klimaatakkoorden van Parijs (2015) zullen 

ongetwijfeld op de komende top in Egypte 

in november a.s. aan de orde komen. 

De gevolgen zullen drastisch moeten 

worden aangepakt en tot stilstand worden 

gebracht. We kunnen in ons eigen land 

wel denken heerlijk zomerweer met zeker 

hogere temperaturen, maar het heeft ook 

een keerzijde. Droogte perioden, waardoor 

met name de akkerbouw in de problemen 

komt. 

 

De meteorologische herfst (1 september) 

is reeds begonnen en ook de 

astronomische herfst (23 september) is 

wanneer u de nieuwsbrief ontvangt 

begonnen. Herfsttijd betekent het vallen 

van de bladeren van de bomen, hoewel je 

in de zomer al veel bladeren zag vallen 

ten gevolge van de droogte. 

En misschien vallen bij ons ook wel de 

blaadjes. We gaan de herfsttijd en 

wintertijd weer in. Het wordt vroeger 

donker, de avonden langer. Voor ouderen 

vaak een minder plezierige tijd. Zij zien er  
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tegen op om de deur uit te gaan, daarom 

de oproep, zie naar elkaar om en breng  

eens een bezoekje. Een ontmoeting met 

anderen geeft nieuwe energie. En daarom 

is het ook belangrijk om als het enigszins 

mogelijk is de bijeenkomsten in 

zalencentrum “Rehoboth” te bezoeken. 

Een plaats van ontmoeting en 

gezelligheid. 

Denk er ook aan dat de “zomertijd” weer 

plaats maakt voor de “wintertijd”  

(weekend 29-30 oktober). 

 

De tijd van oogsten is begonnen.  

De landbouwers met onder andere mais, 

aardappelen en bieten. De grote 

landbouwwerktuigen doen hun werk. Dit in 

tegenstelling tot de fruittelers die nog met 

de hand de appels en peren plukken.  

In oktober zal de druivenoogst zich 

aandienen (in Frankrijk reeds in 

september begonnen). Ten gevolge van 

de extreme droogte in de wijngebieden is 

de verwachting een mindere opbrengst. 

Ook in Nederland neemt de druivenoogst 

steeds meer toe. Dus laten we er van 

genieten: fruit en wijn. Proost! 

 

In de maand september twee 

hoogtepunten met koninklijke allure. 

Allereerst de staatsbegrafenis van 

koningin Elisabeth II van Engeland. Een 

geliefde vorstin van de Engelsen en het 

Gemenebest, die ruim 70 jaar koningin 

was van het Verenigd Koninkrijk en de 

Gemenebest landen. 

Indrukwekkende beelden die we zagen op 

de televisie van de staatsbegrafenis.  

Vele hoogwaardigheidsbekleders, 

vorstenhuizen maar ook het “volk” waren 

aanwezig. Een afscheidsdienst in de 

Westminster Abbey, een processietocht 

naar Windsor Castle met opnieuw een 

afscheidsdienst in de George VI Kapel.  

Zo is er op een waardige wijze afscheid 

genomen van een geliefde vorstin. 

Een tijdperk is afgesloten en aan Koning 

Charles III de taak om de monarchie in  

 

 

 

stand te houden en ook het Gemenebest 

bij een te houden. 

 

In eigen land hebben we Prinsjesdag 

gevierd. Sinds coronatijd weer op een 

traditionele manier met parade en 

koetsen. Voor het eerst met de 

aanwezigheid van prinses Amalia.  

De locatie was deze keer ook nieuw 

namelijk de Koninklijke Schouwburg.  

Vele genodigden, ministers, 

staatssecretarissen, Tweede- en Eerste 

Kamerleden kwamen in beeld op de 

televisie, al of niet getooid met diverse 

uitvoeringen van hoeden. 

Vervolgens het moment van de troonrede, 

uitgesproken door koning Willem 

Alexander, waarin het kabinet zijn plannen 

voor het komende parlementaire jaar 

ontvouwt. 

Wat doet het kabinet met de vele crises in 

het land? 

De energiecrisis waardoor meer dan  

1 miljoen huishoudens in de problemen 

komen. Daaruit voortkomend het 

armoedebeleid. In de troonrede kwam dit 

duidelijk tot uiting. Ten gevolge van de 

hoge inflatie is de koopkrachtstijging een 

probleem. Boodschappen zijn voor velen 

moeilijk of nauwelijks meer te betalen, en 

zeker voor de komende winter zijn de 

energierekeningen niet meer op te 

brengen. 

Het kabinet heeft een pakket aan 

maatregelen van ruim 17 miljard euro 

opgetuigd voor een tegemoetkoming aan 

de lage- en middeninkomens. Maar toch 

vraag je je af komt het allemaal op de 

juiste plekken terecht. 

Er is 3,9 % meer te besteden, het 

minimumloon en dus ook de uitkeringen 

zoals de AOW gaan 10 % omhoog 

alsmede de huur- en zorgtoeslag. 

Er komt een prijsplafond voor de 

energiekosten. 

We zullen zien wat het parlement te 

zeggen heeft tijdens de Algemene 

Beschouwingen. Wordt het vuurwerk,  
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nachtelijk beraad voor de Tweede Kamer 

en het kabinet? 

Vanuit onze christelijke overtuiging bidden 

we om wijsheid en inzicht voor hen die 

politiek verantwoordelijk zijn. We zeggen 

het koning Willem Alexander na, ik citeer: 

“U mag zich in uw belangrijke werk 

gesteund weten door het besef dat velen u 

wijsheid toewensen en met mij om kracht 

en Gods zegen voor u bidden”. 

 

De herfsttijd is ingegaan en daarom 

onderstaand gedicht van Angela 

Walraven: 

 

Oktober—herfst—najaar 

 

Het goud, rood, geel, vlamt op. 

Er hangt dunne mist. 

Ruisende wind helpt bladeren vallen. 

Fruitsoorten rijpen nader. 

Spinnen toveren hun kunstwerken. 

Trekvogels zijn op weg. 

 

Nu is het najaar echt ingezet. 

Alles ruikt anders dan eerst. 

Je ziet paddenstoelen. 

Aan stamppotten denkend. 

Alle zomerkleding in de kast. 

Rust in je hoofd op je boswandeling. 

 

 

ALGEMENE BERICHTEN 

 

Verslag van de PCOB Najaarsreis op 13 

september 2022 naar Rotterdam 

Hoe gezellig kan het zijn een dagje uit 

dicht bij huis. Wel, dat hebben we ervaren 

met de PCOB najaarsreis. Toen het in de 

nieuwsbrief van september was 

gepubliceerd, waren er direct leden die 

zich opgaven om mee te gaan. Eindelijk 

weer een PCOB reisje, gaaf hoor! Maar zo 

tegen het einde van de termijn van 

inschrijving waren we nog niet aan het 

vereiste aantal van 50 deelnemers. Door 

lobbywerk van de reiscommissie en 

plaatsing van berichten in de Heraut en  

 

kerkbladen is het toch gelukt (de 

penningmeester was opgelucht). Alle lof 

aan de reiscommissie voor hun 

inspanningen. 

Zo vertrok de bus om 09.00 uur uit Berkel 

en Rodenrijs en via Bergschenhoek en 

Bleiswijk naar de eerste halteplaats het 

Kralingse Bos voor koffie met appelgebak. 

Nou die punt kon wel doorgaan voor een 

middagmaal. Door het mooie zonnige 

weer gingen veel deelnemers naar buiten 

en namen plaats op het grote terras. Het 

was een veelbelovende start voor een 

gezellige dag. Daarna vertrokken we voor 

een bustour door het centrum van 

Rotterdam met een tussenstop bij de 

Markthal. Daar konden we snel even 

“shoppen”(een klein kwartiertje) om 

vervolgens richting de Euromast te gaan 

waar de pannenkoekenboot lag 

aangemeerd. 

Via een loopbrug kwamen we aan boord, 

al of niet met behulp van een rollator. Na 

een welkom door het personeel, was het 

gelijk aanvallen op de pannenkoeken. Een 

keuze uit drie soorten, te weten: naturel, 

spek of appel. Maar een ieder kon 

zijn/haar pannenkoek naar hartenlust 

royaal “versieren”  met diverse soorten 

fruit, worst, kaas, strooisel, enz. Ook de 

ouderwetse pannenkoek met stroop 

smaakte heerlijk. En wat ook fijn was, 

onbeperkt pannenkoeken eten. Nou 

menigeen bleef lopen naar het 

uitgiftebuffet. Lopend langs diverse tafels 

werd er gesmuld en onderling gebabbeld. 

Het was een gezellige boel! 

Ondertussen voer de boot door de havens 

met uitzicht op onder andere de 

Erasmusbrug, de Willemsbrug, de Kop van 

Zuid en de skyline van Rotterdam met zijn 

hoge woontorens en kantoorgebouwen. 

Eerst aan de rechterzijde dan aan de 

linkerzijde, zodat we het gezicht van de 

haven aan beide kanten goed konden 

zien. Het varen en eten was een goede 

mix en na 1,5 uur meerde we weer aan op 

de vaste ligplaats van de  
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pannenkoekenboot. Een gezellig 

samenzijn met verzorging voor de 

inwendige mens. 

Vervolgens weer de bus in voor een 

bustour door het havengebied. Nu vanaf 

de vaste wal zicht op het havengebied. 

Door de chauffeur Fred werd uitgebreid 

verteld wat we zoal tegenkwamen. 

Bijvoorbeeld de twee “bogen” van de 

Maeslantkering. Wat opviel langs de 

Waterweg toch ook veel natuurgebied met 

aangeplant bos. Zo reden we op een 

doodlopende weg naar het uiterste puntje 

van de Waterweg. Hier konden we 

uitstappen om vooruit te kijken naar de 

“poort”, de open verbinding naar de 

Noordzee. En achteromkijkend aan 

weerszijden de bedrijvigheid in de haven, 

op schepen, kranen, etc. 

Gezien de doodlopende weg moesten we 

uiteraard weer dezelfde weg terug. Fred 

vertelde dat vanuit het centrum van 

Rotterdam tot aan het eind van de 

Waterweg (Hoek van Holland) de afstand 

50 km is. Al met al verstreek de tijd snel, 

zodat er geen tijd meer was om naar de 

Tweede Maasvlakte te gaan. Misschien 

een andere keer? We gingen weer 

huiswaarts naar Lansingerland om daar 

ca. 16.45 uur te arriveren. 

Terugkijkend, het was een goed verzorgde 

dagreis, ontmoetingen met PCOB-ers uit 

Lansingerland, veel gezien en ook het 

weer droeg daar aan bij. Een geslaagde 

uitgaansdag met dank aan de 

reiscommissie. 

Provinciale bijeenkomst voor KBO en 

PCOB leden 

Op dinsdag 18 oktober a.s. is er een 

bijeenkomst voor afdelingsbestuurders, 

vrijwilligers en plaatselijke KBO en PCOB 

leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden 

in zalencentrum “Rehoboth” in Berkel en 

Rodenrijs, aanvang 09.30-13.30 uur. 

 

 

In samenwerking met het landelijk bureau 

KBO-PCOB worden er een vijftal 

presentaties over diverse onderwerpen 

gehouden. Elke deelnemer kan twee 

presentaties bijwonen. 

De vijf presentaties gaan over: 

- Belangenbehartiging; 

- Ledenwerving; 

- Alledaagse zingeving; 

- Het nieuwe besturen; 

- Zichtbaarheid. 

Wilt u deelnemen aan deze ochtend?  

U kunt zich aanmelden via:  

www.kbo-pcob.nl/academietour of bel met 

de servicetelefoon 030-3400655 

(maandag t/m donderdag 10.00-13.00 

uur). 

Bij opgave dient u aan te geven welke 

presentaties u wilt bijwonen. 

 

Nieuwsbrief 

Reeds vele keren heb ik (Henk Oosterwijk) 

gevraagd of er PCOB leden zijn die het 

schrijven van de nieuwsbrief van mij willen 

overnemen. Echter tot heden heeft zich 

niemand gemeld. Geen nieuwsbrief laten 

verschijnen kan mijns inziens niet, dus blijf 

ik het maar voortzetten. Maar beste leden 

van PCOB Lansingerland neem de pen 

eens op en schrijf ook eens een artikel 

voor de PCOB nieuwsbrief. 

Zo denk ik bijvoorbeeld aan een 

reisverslag van een vakantie of een artikel 

over uw werk wat u vroeger gedaan heeft. 

Ook een gedicht aanleveren is welkom. 

Als u niet digitaalvaardig bent, u mag het 

ook schrijven en bij mij inleveren. Ik zorg 

dat het in de nieuwsbrief komt. Zo kunnen 

we als PCOB leden meer betrokken zijn bij 

het opstellen van de nieuwsbrief. Ik kijk 

met belangstelling uit naar de reacties. 

 

http://www.kbo-pcob.nl/academietour
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Energietoeslag voor minima 

 

 

Ook de  uitzonderingssituaties moeten 

voor april 2023 aan de gemeente 

voorgelegd zijn. 

De ouderenorganisaties KBO en PCOB 

hebben van Welzijn Lansingerland een 

document ontvangen over een eenmalige 

energietoeslag voor minima voor plaatsing 

in hun lokale nieuwsbrieven. Aan dit 

verzoek wil de PCOB graag voldoen. 

 

De prijzen van energie zijn de afgelopen 

maanden hard gestegen. Voor 

huishoudens met een laag inkomen 

(tot 120% van het sociaal minimum) is er 

een extra tegemoetkoming: de eenmalige 

energietoeslag van € 1.300,00 per 

huishouden. 

 

Wilt u meer uitleg of hulp dan kunt u 

terecht bij Humanitas: 

h.middelman@humanitas.nl of 

binnenlopen bij de inloopuren Samen 

Doen: maandag in de Leeuwerik te 

Bleiswijk van 13.00-14.30 uur en 

donderdag in De Ontmoet te 

Bergschenhoek van 09.00-10.30 uur. 

 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

Energietoeslag automatisch of 

aanvragen? 

Inwoners van de gemeente Lansingerland 

die een uitkering van de gemeente 

ontvangen hebben deze eenmalige 

energietoeslag als het goed is automatisch 

ontvangen. 

Inwoners die deze energietoeslag niet 

automatisch hebben ontvangen, maar wel 

aan de voorwaarden voldoen om voor de 

toeslag in aanmerking te komen, kunnen 

deze sinds 1 juni aanvragen. Op de site 

van de gemeente staan de voorwaarden 

en de link naar de aanvraag. Let er op dat 

de aanvraag voor deze extra 

energietoeslag voor april 2023 gedaan 

moet zijn. 

 

Uitzonderingen mogelijk? Ja! 

 

Het kan zijn dat een inwoner een hoger 

inkomen heeft dan 120% van het sociaal 

minimum, maar feitelijk niet over dat hele 

inkomen kan beschikken. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij loonbeslag of 

een schuldregeling. Leg de situatie dan 

voor bij de gemeente. Zij bekijken per 

geval of de inwoner toch in aanmerking 

komt voor energietoeslag.  

 

 

PCOB Berkel en Rodenrijs 

 

Bijeenkomsten 

 

Op 8 september jl. heeft de heer Jan van 

der Ent een presentatie gehouden over 

zijn fietstocht van kust(West) naar kust 

(Oost) door Canada. 

Vertrek vanaf Schiphol, waar de fiets werd 

gedemonteerd en in een “doos” werd 

verpakt, naar Vancouver. Dat was het 

startpunt van de fietstocht. 

Via een powerpoint presentatie werden 

vele beelden getoond die Jan van der Ent 

tijdens zijn fietstocht heeft vastgelegd. 

Tevens was zijn reis een combinatie met 

familiebezoek ter plaatse. 

Op 6 mei 2010 vertrokken, geland in 

Vancouver, fiets in orde gemaakt voor de 

tocht van ca. 7775 km. Mooie 

natuuropnames van het gebied de Rockey 

Mountains met zijn watervallen (van 53m 

hoogte). In Canada kent men geen 

fietspaden, gewoon op de weg fietsen. 

Maar op de eindeloze lange wegen zag je 

weinig auto’s. In het natuurgebied 

waarschuwingen voor beren, en ja hoor na 

twee dagen kruiste de eerste beer zijn 

pad. 

De wegen in de Rockeys zijn niet zo steil, 

maar wel lang. Jan had zijn eigen tentje bij 

zich en overnachtte altijd op een camping.  

mailto:h.middelman@humanitas.nl
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In de weekends in een motel, tijd om wat 

te rusten en kleren te wassen. 

Vanuit de Rockeys verder naar de Kicking 

Horse Pass, waar sneeuw lag. Vervolgens 

door Alberta, koud weer met straffe 

oostenwind. Onderweg diverse dia’s 

gezien met mooie natuur, maar ook 

eindeloze vergezichten. Door een prairie 

gebied, waar weinig te zien is, dus trapte 

Jan maar stevig door naar de volgende 

camping. Onderweg in kleine dorpen kocht 

Jan eten, wat hij ‘s’-avonds bereidde met 

zijn camping gasstelletje. 

In Ontario aangekomen veranderde het 

weer. Het werd warmer. Beelden gezien 

van de stad Ontario, kerken pleinen en 

parken. Door de steden Toronto en 

Ottawa verder door Quebec naar het 

oosten van Canada. Onderweg nog mooie 

natuuropnames gezien. Tenslotte 

aangekomen in Montreal, het vertrekpunt 

naar Nederland. Gedurende de fietstocht 

geen pech gehad, zelfs geen lekke band. 

En of Jan van der Ent nog niet genoeg 

gefietst had stapte hij weer op de fiets van 

Schiphol naar zijn huis in Ouderkerk aan 

de IJssel. 

Een mooie presentatie met prachtige 

beelden van een enthousiaste fietser. 

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat 

gepland op: 

 

●  13 oktober 2022: een presentatie over 

het leven en werk van Toon Hermans 

(1916-2000) door de heer Dick Peters.  

Toon Hermans was behalve een 

succesvol theaterman ook een 

begenadigd schilder en schrijver. Met zijn 

gedichtenbundels, verhalen en boekjes 

met meditaties en gebeden heeft hij  

talloze mensen weten te raken en te 

inspireren. Zo staan er bijvoorbeeld nog 

heel vaak teksten van hem boven 

overlijdensadvertenties. 

We staan stil bij zijn leven en luisteren en 

kijken naar een selectie uit zijn 

omvangrijke werk en zijn optreden als 

cabaretier. Zijn kostelijke conference over  

 

 

“Nieklaas”, hoe vroeger bij hem thuis het 

feest van de goedheiligman werd gevierd, 

mag daarbij niet ontbreken. 

          

●    10 november 2022: een presentatie 

over “Jeugdsentiment met Koek & 

Snoepie”. Aan de hand van beeld en 

geluid wordt getoond waar de 

Oudhollandse snoepjes vandaan komen, 

hetgeen afgewisseld wordt met andere 

dingen uit de jaren 50-60. Ook een klein 

quizje is in de presentatie verwerkt, 

waarmee een Oudhollands snoeppakket 

kan worden gewonnen. Na de pauze 

bespreking van de quiz en het uitreiken 

van het snoeppakket aan de winnaar. 

Verder over de huishouding in de jaren 50-

60 en onderwerpen als de koekjes en 

bonbons van Verkade en terug in de 

schoolbanken. 

Het belooft een gezellige middag te 

worden en herken de jaren 50-60 die voor 

het voetlicht komen. Dus nostalgie ten top! 

Van harte aanbevolen! 

 

Tijdstip: 14.00- ca. 16.30 uur in 

zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen 

van harte welkom en breng ook eens een 

gast mee. Ook de leden uit 

Bergschenhoek en Bleiswijk  zijn hartelijk 

welkom! 

LET OP DE GEWIJZIGDE 

AANVANGSTIJD!! 

PCOB- Bergschenhoek 

Na de vakantieperiode is in september 

weer gestart met onze 

middagbijeenkomsten in Berkel.  

We kunnen terugkijken op een boeiende 

diapresentatie die de heer Jan van der Ent  

op 8 september in Berkel in zalencentrum 

“Rehoboth” heeft gegeven. Daar konden 

ook weer geïnteresseerden uit 

Bergschenhoek en Bleiswijk genieten van 

zijn fietsreis van meer dan 7000 

kilometers, dwars door Canada heen. En 

dat terwijl de aanwezigen vanuit hun stoel,  
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voorzien van koffie en thee, deze reis 

konden meebeleven!  

Als Covid-19 geen roet in het eten gooit 

zijn we zeker van plan de maandelijkse  

middagbijeenkomsten dit nieuwe seizoen 

voort te zetten. 

Wij nodigen u daarom van harte uit voor 

de eerstvolgende middagbijeenkomst op:  

Donderdag 13 oktober om 14:00 tot 

circa 16:30 uur in zalencentrum 

“Rehoboth” in Berkel en Rodenrijs. 

Onder de rubriek bijeenkomsten PCOB-

Berkel en Rodenrijs kunt u lezen wat het 

thema van die middag zal zijn.  

Alle PCOB-leden uit Bergschenhoek 

worden samen met de leden uit Berkel en 

Bleiswijk voor deze middag uitgenodigd.   

Beschikt u zelf niet over vervoer naar 

Berkel, probeer dan zo veel mogelijk met 

elkaar mee te rijden. Misschien kunt u 

gebruik maken van de 3B-bus, die u van 

Bergschenhoek naar Berkel brengt.  

Als voor u vervoer dan nog een probleem 

is kunt u zich wenden tot een bestuurslid 

van PCOB-Lansingerland, een plaatselijk 

commissielid of u belt 010-522 55 65.  

Wij proberen voor u een passende 

oplossing te vinden.  

Het bestuur van PCOB-Lansingerland stelt 

het erg op prijs om alle leden de 

gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten 

en te genieten van boeiende sprekers en 

presentaties.  

We zien elkaar graag weer in goede 

gezondheid terug. 

 

OVERIG PCOB- NIEUWS 

 

Petitie: koopkrachtig pensioen nog ver 

weg 

 

Pas de pensioenwet aan! Met die 

boodschap heeft de Seniorencoalitie een 

petitie met 61.792 handtekeningen 

aangeboden aan de Tweede Kamer. 

 

“De Seniorencoalitie heeft actief het 

overleg gezocht; met de minister, sociale  

 

 

 

partners, met jongerenorganisaties. Dat 

overleg heeft resultaat gehad, maar nog 

onvoldoende”. Dat zei John Kerstens, 

voorzitter van de Koepel 

Gepensioneerden bij de overhandiging. 

Samen met de bestuurders van ANBO, 

KBO_PCOB en NOOM was hij naar Den 

Haag gekomen uit naam van een 

achterban van een half miljoen mensen en 

de ondertekenaars van de petitie. 

 

Het kabinet belooft een koopkrachtig 

pensioen voor iedereen, maar volgens de 

ouderenorganisaties kan die belofte niet 

worden gemaakt met het wetsvoorstel 

zoals dat nu bij de Tweede Kamer ligt. 

“We zijn niet per sé tegen de  

Wet Toekomst Pensioenen, maar dit moet 

je wel in één keer goed doen”, zegt  

KBO-PCOB directeur Ingrid Rep. 

 

Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie 

om aanpassingen van het wetsvoorstel 

voor het nieuwe pensioenstelsel. De 

belangrijkste eisen zijn blijvende indexatie, 

een eerlijke verdeling van de pensioenpot 

en een echte stem van gepensioneerden 

in het hele proces. De aanvullende 

pensioenen zijn al meer dan twaalf jaar 

niet geïndexeerd en in combinatie met de 

huidige inflatie betekent dit een enorme 

aanslag op de koopkracht van senioren. 

 

De Tweede Kamer heeft inmiddels over 

het wetsvoorstel gedebatteerd, terwijl er 

nog geen betrouwbare berekeningen 

liggen over de gevolgen van het nieuwe 

stelsel voor gepensioneerden. “De 

Tweede Kamer en ook de minister hebben 

geen idee hoe de berekeningen van het 

nieuwe pensioen uitpakken”. 

Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker 

worden dan het huidige, maar de 

ouderenorganisaties zien dat nog niet voor 

zich. Zij weten niet hoe dat aan hun 

achterban is uit te leggen. 

 

Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de 

uitvoering nog 
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De Seniorencoalitie is tevreden over het 

uitgebreide pakket aan 

koopkrachtmaatregelen dat het kabinet 

heeft bekendgemaakt. De focus moet nu 

vooral liggen op de uitvoering van het 

pakket maatregelen, zodat de 

ondersteuning ook echt terechtkomt bij de 

groepen die deze het meest nodig 

hebben. 

 

In het verleden is de uitvoering vaak de 

zwakste schakel gebleken. Neem 

bijvoorbeeld de toekenning van de 

energietoeslag, alle inkomensafhankelijke 

regelingen of het kwijtschelden van 

bepaalde belastingen. Telkens bleek het in 

de praktijk voor mensen erg lastig om 

zulke tegemoetkomingen ook echt te 

krijgen. Met name de meest kwetsbare 

groepen, zoals ouderen met alleen een 

AOW-uitkering of met een klein aanvullend 

pensioen, kregen daardoor niet waar ze 

recht op hebben. 

 

Het plan om nog dit jaar een prijsplafond 

in te stellen voor energie juicht de 

Seniorencoalitie- bestaande uit ANBO, 

KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en 

NOOM- toe. Wel dringen de 

ouderenorganisaties erop aan dat intensief 

wordt gemonitord of deze regeling helder 

wordt gecommuniceerd en goed wordt 

nageleefd door de uitvoerende bedrijven. 

 

De energietoeslag van € 1.300,00 voor 

kwetsbare huishoudens blijft naar 

tevredenheid van de Seniorencoalitie ook 

volgend jaar bestaan.  

De seniorenorganisaties roepen 

gemeenten op om de aanvraag hiervoor 

simpeler te maken en zelf actief inwoners 

te benaderen die mogelijk in aanmerking 

komen voor de toeslag, maar deze nog 

niet hebben gekregen. 

 

Een belangrijk plan dat tijdens Prinsjesdag 

is gepresenteerd is de verhoging met 10%  

 

 

 

 

bruto van het minimumloon, waaraan ook 

de AOW is gekoppeld. Dit betekent voor 

gepensioneerden dat gehuwden vanaf 

januari bruto zo’n € 90,00 meer 

ontvangen, alleenstaanden zo’n € 130,00 

per maand. Goed nieuws, vindt de 

Seniorencoalitie, al zal het zeker niet alle 

gestegen kosten kunnen compenseren. 

Verder gaan we ervan uit dat deze 

verhoging geen sigaar uit eigen doos is. 

Wel is het jammer dat het kabinet niet 

tegemoet is gekomen aan de wens van de 

seniorenorganisaties om nog in 2022 een 

eenmalige uitkering van € 500,00 te geven 

aan alle AOW-érs. De Seniorencoalitie 

pleit ervoor om die uitkering alsnog voor 

2023 op te nemen in de begroting. 

 

De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog 

om de verwachte stijging van de 

zorgpremie te compenseren. Of dat 

helemaal gaat lukken, is nog niet duidelijk. 

De zorgverzekeraars maken hun premie 

voor volgend jaar pas later bekend. 

Daarnaast gaat de huurtoeslag omhoog. 

Ook hier is de vraag of deze verhoging de 

huurverhoging kan compenseren.  

Het is daarom nog te vroeg om een 

oordeel te geven over de aangekondigde 

verhogingen. 

 
Tot slot 
 
Dit is weer het actuele nieuws voor PCOB 
Lansingerland. Dus kom naar de 
afdelingsbijeenkomsten. Wij begroeten u 
graag! 
Let op het gewijzigde aanvangstijdstip:  
14.00 uur ! 
 
Heeft u vragen over enig onderwerp? 
Vraag het aan de bestuursleden van 
PCOB Lansingerland of een plaatselijk 
commissielid. 
 
Berkel en Rodenrijs:  
Anton Roodsant       06 26 31 29 10 
Henk Oosterwijk       010-511 52 71 
Bergschenhoek: 
Piet van der Gaag 010-522 55 65 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


