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Beste PCOB-ers

 

Een etmaal duurt 25 uur in plaats van  

24 uur. Hoe kan dat zult u zich afvragen? 

Nou het laatste weekend van oktober  

(29-30 oktober) is de tijd één uur 

teruggezet, we zijn van zomertijd 

overgegaan op wintertijd. Dat betekent 

een uurtje langer slapen. Maar het 

betekent ook dat het vroeger donker zal 

zijn. 

We hebben een mooie nazomerperiode 

gehad, ook in oktober veel zonnige dagen 

met aangename temperaturen. Natuurlijk 

waren er ook regenachtige dagen, maar 

toch een aangename oktobermaand. 

We zitten nu volop in de herfst, de 

bladeren aan de bomen verkleuren. 

Afhankelijk van de soort bomen is het een 

mooi kleurenpalet.  Maar ook de bomen 

gaan hun bladeren verliezen (hoewel dat 

al vroeg begon vanwege de droogte). 

En als je in bosrijk gebied bent dan dringt 

het bij mij door hoe schitterend mooi en 

indrukwekkend de natuur is. Dan realiseer 

je je ook hoe machtig en sterk de natuur 

kan zijn als je de beelden op de TV ziet 

van wervelstormen, orkanen en 

aardverschuivingen op diverse plaatsen in 

de wereld. 

Klimaatverandering in toch wel een feit! 

Op de komende VN- klimaattop in Egypte 

medio november zal dit ongetwijfeld weer 

aan de orde komen. Bij dit soort 

klimaattoppen wordt vaak een lange 

termijnvisie neergelegd. In 2030 

bijvoorbeeld moet de CO2 uitstoot zoveel 

minder zijn, de temperatuur mag maximaal  

zoveel graden stijgen (of helemaal niet!). 

Financiële ondersteuning aan landen in 

met name Afrika en Azië om daar ook de 

klimaatdoelen haalbaar te laten zijn.  

En dat geeft in de Westerse landen nogal 

eens spanningen om de financiële 

toezeggingen waar te maken. Kortom het 

moet niet alleen bij woorden blijven, maar 

voeg de daad bij het woord. 

 

Zoals ik al schreef de “wintertijd” is 

begonnen. Een oud gezegde luidt:  

“We gaan de nachtschuit weer in”. Het is 

vroeger donker, in de morgen veelal mist 

en mogelijk gladheid door bevriezing van 

de wegen. Ja, een tijd van ongemakken  
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door verschillende weersomstandigheden 

is weer aangebroken. 

Menigeen zal zijn of haar garderobe 

hebben omgewisseld. Van luchtig gekleed 

wordt overgegaan naar gevoerde 

winterjack met shawl. Truien, 

handschoenen, laarzen, noem maar op, 

kortom kleding om de kou te trotseren. 

November is van oudsher de 

slachtmaand. Andere oude Germaanse 

namen voor november zijn smeermaand 

en reuzelmaand, die beide verwijzen naar 

het vet van de geslachte dieren.  

De namen september, oktober en 

november werden in de middeleeuwen 

ingevoerd om de Germaanse namen te 

vervangen. 

November is ook de maand van  

Sint Maarten (11 november). Kinderen 

lopen ‘-s avonds met een lampion in de 

hand langs de deuren. Na het aanbellen 

zingen ze liedjes ter ere van Sint Maarten 

en krijgen daarvoor een traktatie, meestal 

snoep of fruit. 

Ook op de elfde van de elfde worden door 

de carnavalsverenigingen Prins carnaval 

gekozen. 

 

Aan het politieke front is het nogal 

onrustig. De Algemene Beschouwingen 

zijn tamelijk rustig verlopen. Hier en daar 

een uitschieter van de oppositiepartijen, 

maar premier Rutte pareerde de vele 

reacties en deed weinig toezeggingen. 

De stikstofbemiddelaar Johan Remkes 

presenteerde zijn rapport naar aanleiding 

van de vele gesprekken die hij heeft 

gevoerd met de boeren en andere 

organisaties. Maar hoe nu verder? 

Datzelfde geldt voor de asielcrisis. De 

rechter heeft beslist dat de staat direct de 

mensonterende toestanden in de AZC’s 

en de noodopvanglocaties moet oplossen. 

Maar hoe met tegenstribbelende 

gemeenten.  

En dan nog de energiecrisis. Vele 

miljarden euro’s worden beschikbaar  

 

 

 

gesteld om de armoede in het land te 

bestrijden en de minima (ook  

gepensioneerden) tegemoet te komen. 

Aan het kabinet om daar richting aan te 

geven en alle crisis op te lossen. 

Overigens staan de partijen alweer in de 

startblokken voor de verkiezingen van de 

Provinciale Staten in maart 2023. 

Belangrijk voor de daaruit voortvloeiende 

bezetting van de Eerste Kamer. 

 

Zo naderen we het einde van het kerkelijk 

jaar en denken we op de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar aan hen die van ons 

zijn heengegaan. Moge zij die zijn 

achtergebleven de troost ervaren van God 

de Vader en de kracht ontvangen om 

verder te gaan. 

Aan het eind van het kerkelijk jaar worden 

we bepaald bij het Koninkrijk Gods waar 

we naar uit mogen zien. Daar zullen we 

het nieuwe Jeruzalem mogen 

aanschouwen. 

 

Lied 771 uit het Liedboek van de kerken 

geeft ons het weten van die stad. 

 

Ik weet van een stad die komen zal, 

een stad op een berg hoog boven het dal, 

met muren en poorten en lichten 

en mensen met blijde gezichten. 

Ik weet van een stad die toekomst heeft, 

Jeruzalem, dat wordt een feest. 

 

Ik weet van een stad die het einde is, 

een stad met een gouden geschiedenis 

een stad van leven met woorden 

zoals je ze nergens hoorde, 

Ik weet van een stad, een nieuw begin, 

Jeruzalem, dat ik bemin. 

 

Ik weet van een stad op Sions top, 

een stad van de vrede dicht bij God, 

waar ander recht wordt gesproken, 

het kwaad wordt gehaat en gebroken. 

Ik weet van een stad waar je schuilen mag  

Jeruzalem, eens op een dag. 
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ALGEMENE BERICHTEN 

 

Commissie Ouderenbelangen 

Lansingerland 

Op 15 september jl. is de COL weer bijeen 

geweest voor een overleg. Alle afdelingen 

waren vertegenwoordigd. Verslag door 

voorzitter en secretaris van een 

kennismakingsgesprek met de directeur 

van Welzijn Lansingerland Gerjo 

Goudriaan. Deze nieuwe directeur heeft 

een ruime ervaring in welzijnswerk. Vóór 

deze functie was zij directeur van een 

welzijnsorganisatie in de Krimpenerwaard. 

Na uitwisseling van informatie over de 

eigen organisaties van Welzijn 

Lansingerland en de ouderenbonden is er 

van gedachte gewisseld over wat beide 

instanties voor elkaar kunnen betekenen. 

Samen met Welzijn Lansingerland kunnen 

we thema’s aan de orde stellen die voor 

de ouderenorganisaties van belang 

kunnen zijn. Activiteiten die reeds gedaan 

worden onder de aandacht bij de leden 

brengen. Belangrijke informatie door 

Welzijn Lansingerland verstrekken voor de 

nieuwsbrieven van KBO en PCOB. Het 

was een goede kennismaking om tot 

mogelijk nauwere samenwerking te 

komen. 

Her COL is uitgenodigd door de gemeente 

Lansingerland voor een bijeenkomst over 

het gezamenlijk opstellen van een visie 

ten behoeve de doelgroepen jeugd, 

ouderen, leefbaarheid en veiligheid. De 

gemeente Lansingerland wil graag input 

verkrijgen om tot nieuw beleid te komen 

voor genoemde onderwerpen. Meerdere 

organisaties waren aanwezig. Het COL 

heeft de bijeenkomst als zinvol ervaren en 

de nodige aandachtspunten voor met 

name senioren onder de aandacht 

gebracht. 

Ook heeft het COL deelgenomen aan een 

overleg met de werkgroep Samen aan Zet, 

die gericht is op het thema 

“Eenzaamheid”. Tijdens dit overleg is er  

 

een workshop gehouden door de Stichting 

Presentie over de ontwikkelingen die 

voornamelijk gericht zijn op het thema 

eenzaamheid. 

In het voorjaar van 2023 zal er een 

gezamenlijke KBO-PCOB bijeenkomst 

worden georganiseerd door KBO Berkel 

en Rodenrijs met als thema tussen “Rotte 

en Schie” in samenwerking met de 

Historische Vereniging Berkel en 

Rodenrijs. 

Verder is iedere afdeling weer gestart met 

het houden van bijeenkomsten. Het was 

goed om elkaar weer te ontmoeten en 

elkaars activiteiten te vernemen. 

 

Criminelen blijven actief 

Met instemming van KBO Berkel en 

Rodenrijs is onderstaand artikel 

overgenomen uit hun nieuwsbrief. 

Criminelen worden steeds beter in het 

vinden van manieren om mensen geld 

afhandig te maken. Vooral senioren zijn 

hiervan de dupe. In het verleden is er al 

eens gewaarschuwd voor bankfraude. 

Iemand die zich voordoet als medewerker 

van de bank belt u met de mededeling dat 

er iets vreemds aan de hand is met uw 

bankrekening. U moet dan vervolgens 

inloggen bij uw bank. Als u dit doet kan de 

crimineel bij uw bankgegevens. Dus doe 

dit nooit! 

Laat ook niet zomaar mensen in je huis 

binnen die zeggen dat ze van de bank zijn. 

De medewerkers van de bank zullen nooit 

ongevraagd langskomen. Geef ook nooit 

je betaalpas of pincode mee aan anderen. 

Ook niet als ze zeggen dat ze van de bank 

zijn. 
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De bank zal u nooit vragen om: 

1. De betaalpas op te sturen of mee 

te geven 

2. Uw beveiligingscode door te geven 

3. Geld over te maken 

4. Via een link in een e-mail of sms in 

te loggen bij Online Bankieren 

5. Een kleurcode te scannen die je 

van iemand anders hebt ontvangen 

6. Software te downloaden zodat de 

bank op afstand je computer kan 

overnemen 

Criminelen gebruiken steeds meer 

creatieve manieren om uw geld te stelen. 

Momenteel worden er veel e-mails 

gestuurd door zogenaamd PostNL. Hierin 

staat dat uw pakket niet kan worden 

afgeleverd omdat er nog een bedrag aan 

verzendkosten moet worden betaald. In de 

e-mail staat een link waarmee de 

verzendkosten kunnen worden betaald. 

Druk hier nooit op want dan krijgen de 

criminelen toegang tot uw bankgegevens. 

Ook spelen criminelen op dit moment in op 

de actuele energiecrisis. Ze sturen een e-

mail, zogenaamd van MijnOverheid. Hierin 

staat dat u nog een energietoeslag kunt 

krijgen. 

Het onderwerp van de mail is: 

“Herinnering! Uw energietoeslag staat 

klaar!” 

In de mail staat: “Er staat een document 

klaar in uw Berichtenbox omtrent 

energietoeslag. Ga naar MijnOverheid om 

het bericht te bekijken”. Zowel de term 

“Berichtenbox” als “MijnOverheid” in de 

mail bevatten een link. De links in de mail 

verwijzen echter naar een nepsite. 

Overigens stuurt de echte MijnOverheid  

 

 

 

 

 

nooit links in e-mails. Als je op één van de 

links klikt kom je bij een aanvraagformulier 

voor de zogenaamde energietoeslag. 

Hierop moet je allerlei persoonlijke 

gegevens invullen, zoals je voor- en 

achternaam, adres, telefoonnummer, 

geboortedatum en rekeningnummer. Niet 

veel later ontvang je een telefoontje van 

een zogenaamde bankmedewerker. In 

werkelijkheid een oplichter. Die noemt 

vervolgens alle correcte informatie, 

zogenaamd om jou ervan te overtuigen 

dat het echt de bank is die belt. Maar 

vergeet niet dat u zelf deze informatie 

zojuist hebt ingevuld op het formulier. 

Volgens RTL nieuws zijn al vele 

honderden mensen in deze nieuwste 

fraudevariant getrapt. De verwachting is 

dat dit aantal de komende tijd fors zal 

toenemen. Zeker omdat de 

energierekening en de stijgende tarieven 

zulke actuele onderwerpen zijn. 

Daarom nogmaals de waarschuwing: 

blijf alert. Vertrouwt u het niet bel dan 

zelf even met de bank of instantie 

waarvan u het bericht of telefoontje 

heeft ontvangen. Beter een telefoontje 

teveel dan al uw geld weg. 
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BIJEENKOMSTEN  

PCOB Berkel en Rodenrijs 

 

Bijeenkomsten 

 

Op 13 oktober jl. heeft de heer Dick Peters 

een lezing gehouden over het leven en 

werk van Toon Hermans. Hij werd in 1916 

geboren als tweede van de vijf zoons in 

Sittard. Hij kende in zijn leven 

verschillende tegenslagen. Zo ondervond 

hij in zijn jeugd de ontberingen vanwege 

de Eerste Wereldoorlog, de economische 

crisis van de jaren dertig en de Tweede 

Wereldoorlog gevolgd door de 

noodzakelijke wederopbouw. Zijn vader 

was directeur van de Sittardse Bank die in 

1924 failliet ging. Zijn vader stierf in 1927 

waardoor het gezin Hermans in armoede 

kwam te leven. 

Toon Hermans had geen zin in leren 

(studeren). In zijn tienerjaren werd Toon 

geïnspireerd door een clown. Op 16-jarige 

leeftijd schreef hij in 1932 zijn eerste 

revue, in Sittards dialect. 

In de eerste jaren na de oorlog trad 

Hermans op met de groep Theater Plezier. 

Langzaamaan werd hij een bekende 

Nederlander. Vanaf 1955 begon hij alleen 

op te treden. Zijn carrière kwam in een 

stroomversnelling toen zijn 

“onemanshows” werden uitgezonden door 

het nieuwe medium televisie. Samen met 

Wim Kan en Wim Sonneveld werden zij 

als de grote drie cabaretiers gezien. 

Zijn populariteit piekte zo’n twintig jaar 

lang (tussen 1960 en 1980). Een uitstapje 

in 1968 naar Amerika mislukte, hij voelde 

zich daar niet thuis. Voornamelijk in 

Nederland en Vlaanderen werd zijn werk 

gewaardeerd. 

Hij was 43 jaar getrouwd met Rita 

Weijtboer en ze kregen drie zonen. In 

1990 overleed zijn vrouw, daarna heeft 

Toon Hermans nog tot 1996 in het theater 

gestaan. 

Hoewel zijn werk als cabaret beschouwd 

werd, is het dat eigenlijk niet. Hij 

beschouwde zichzelf als een clown en dat 

is waarschijnlijk de meest juiste typering. 

Hij had een groot gevoel voor 

woordspelletjes. 

Toon Hermans was ook schrijver en 

dichter. Vele gedichten heeft hij 

geschreven en verzameld in 

gedichtenbundels. Naast zijn theaterwerk 

en gedichten was Toon ook kunstschilder. 

Hij deed dit puur als ontspanning, heeft 

nooit geëxposeerd. Na zijn dood bracht 

een openbare veiling van een deel van zijn 

schilderijen € 600.000,00 op. Dit bedrag is 

gedoneerd in de Stichting Toon Hermans 

Huize, een opvang van kankerpatiënten. 

Ook was hij een gelovig katholiek mens. In 

een uitgebracht levensboek staan 

levensverhalen over zijn leven en hoe hij 

tegen het geloof en de kerk aankeek. 

De bijeenkomst werd afgesloten met het in 

beeld brengen van de conference 

“Snieklaas”. Een kostelijke conference met 

veel humor en waarin veel gelachen werd 

(ook door ons). 

Een goede presentatie door een 

deskundige spreker met een hilarisch slot. 

 

De eerstvolgende bijeenkomsten staan 

gepland op: 

 

●    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. 
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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. 16.15 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! 

●    8 december 2022: Adventsviering 

met aansluitend een broodmaaltijd. 

De liturgie is voorbereid door de 
commissieleden, afwisselend met woord 
en gezang. 
Tevens is er medewerking van de 
zanggroep “Mickle Melody”. De 
Adventsviering sluiten we af met een 
drankje en een hapje. Aansluitend willen 
we weer een gezamenlijke broodmaaltijd 
houden. Na 3 jaar hopen we dat het weer 
mogelijk is.  
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd 
van € 15,00. U krijgt daarvoor een 
uitgebreide broodmaaltijd met soep, 
diverse belegde broodjes,krentenbrood  
en fruit. 
We beginnen om 14.00 uur en eindigen 
om ca. 18.00 uur.  
Opgave is noodzakelijk! Dit kunt u 
reeds doen op de afdelingsbijeenkomst 
van 10 november a.s. of bij  
Anton Roodsant (06 26 31 29 10) en 
Henk Oosterwijk (5115271) tot uiterlijk  
5 december 2021. 
Indien u zich heeft opgegeven en 
plotseling verhinderd bent geef dit dan 
ook door! 
We zien uit naar een grote opkomst en 
een goede voorbereiding op het 
Kerstfeest. 
 
Tijdstip: 14.00- ca. 18.00 uur in 
zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen 
van harte welkom en breng ook eens een 
gast mee.  
Speciaal ook de leden en 
belangstellenden uit Bergschenhoek en 
Bleiswijk nodigen we van harte uit om deel  

 
 
te nemen aan de Adventsviering en de 
broodmaaltijd.  
Zo gaan we als één PCOB Lansingerland 
op weg naar Kerstfeest anno 2022.  
Wel graag opgeven dat u aan de 
broodmaaltijd deelneemt! 
 
             
PCOB- Bergschenhoek 

Op donderdag 13 oktober was de heer 

Dick Peters onze gast om een presentatie 

te houden over het leven en het werk van 

Toon Hermans (1916-2000). Behalve 

succesvol cabaretier  was Toon zanger, 

kunstschilder en dichter. Vele aanwezigen 

deze middag kennen hem als komiek in 

zijn one-man shows in theater en op de 

TV. 

Door de heer Peters werd voor de pauze 

uitvoerig ingegaan op het leven van Toon. 

Hij werd geboren als tweede van vijf zoons 

in zijn ouderlijk huis in Sittard. In zijn jeugd 

ondervond hij ontberingen door de 

economische crisis van de jaren dertig en 

de Tweede Wereldoorlog.  

Als bankdirecteur ging zijn vader failliet 

toen Toon 10 jaar was.  

Naast Wim Kan en Wim Sonneveld 

vormde hij het bekende trio tussen 1960 

en 1981. Nadat zijn vrouw Rita in 1990 als 

gevolg van kanker was overleden had hij 

vaak moeite met optreden. In 1996 stond 

Toon voor het laatst op het toneel. 

Daarnaast zijn door hem vele prenten en 

schilderijen gemaakt die vooral na zijn 

overlijden in 2000 veel geld hebben 

opgebracht door inzet van één van zijn 

zonen. De opbrengst is ten goede 

gekomen aan de opvang van 

kankerpatiënten. Als schrijver heeft Toon 

zo’n dertig boekjes geschreven met korte 

verhalen en gedichtjes, of wel versjes, 

zoals hij dat zelf noemde. Nog steeds 

worden zijn boekjes te koop aangeboden 

als tweedehands en nieuw in de 

boekwinkel.  

Na de pauze werden door de heer Peters 

enkele anekdotes verteld en gedichtjes  
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van Toon voorgedragen. Tevens werd de 

bekende ‘Snieklaas’ conference getoond  

uit een van zijn bekende optredens. Hierin 

wordt de humoristische sinterklaasviering 

getoond, waarin de eenvoudige jeugd van 

Toon doorklinkt. Een show die voor velen 

bekend was, maar eenieder weer tot 

lachen bracht.  

In onze volgende middagbijeenkomst in 

november kijken we ook terug op lang 

vervlogen tijden. Die middag zal een 

presentatie gehouden worden met als 

thema  

“Jeugdsentiment met Koek & Snoepie”. 

Een presentatie waarin met beeld en 

geluid wordt getoond waar Oudhollandse 

snoepjes vandaan komen.   

Wij nodigen u daarom van harte uit voor 

deze middagbijeenkomst op:  

Donderdag 10 november 2022 om  

14:00 tot circa 16:15 uur in 

zalencentrum “Rehoboth” in Berkel en 

Rodenrijs.  

Onder de rubriek bijeenkomsten PCOB-

Berkel en Rodenrijs kunt u meer lezen wat 

het thema van die middag inhoudt.  

Alle PCOB-leden uit Bergschenhoek 

worden samen met de leden uit Berkel en 

Rodenrijs 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. en hopen op een goede 

opkomst.  

 

 

OVERIG PCOB- NIEUWS 

 

Gebruik acceptgirokaart stopt per 1 juni 

2023 

 

De bekende acceptgirokaart die door 

velen instanties worden gebruikt als 

betaalmiddel stopt per 1 juni 2023. 

KBO-PCOB informeert zijn leden over het 

verdwijnen van de acceptgirokaart als 

betaalmiddel. 

Doordat het betalingsverkeer voor het 

overgrote deel digitaal wordt gedaan, heeft 

de verwerker Currence besloten de kaart 

met ingang van 1 juni 2023 af te schaffen. 

Dit betekent dat voor het betalen van 

bijvoorbeeld uw contributie voor het 

lidmaatschap, vanaf die datum dit niet 

meer met een acceptgirokaart gedaan kan 

worden. 

Uiteraard zijn er alternatieven zoals 

automatische incasso, overmaken via 

internetbankieren of betaling via een 

overschrijvingsformulier van de bank. 

We zullen ook kijken of er wellicht nog 

andere mogelijkheden zijn of komen als 

alternatief voor de acceptgirokaart. 

 

 

Benut uitstel om helderheid te geven 

 

Minister Schouten moet de komende tijd 

benutten om duidelijkheid te geven aan 

miljoenen gepensioneerden, nu de 

behandeling van de pensioenwet is 

vertraagd. De seniorenorganisaties ANBO, 

KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en 

NOOM hebben steeds gepleit voor 

zorgvuldigheid boven snelheid. 

 

De Tweede Kamer heeft de afgelopen tijd 

enkele keren gesproken over het 

wetsvoorstel voor een nieuw 

pensioenvoorstel. Wat in de debatten 

vooral naar voren kwam, is dat er nog veel 

vragen zijn over wat het nieuwe stelsel 

betekent voor gepensioneerden én 

werkenden. 
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Voor de ouderenorganisaties, die de 

krachten hebben gebundeld in de 

Seniorencoalitie, is het van het grootste 

belang dat het kabinet tegemoetkomt aan 

de belofte voor een koopkrachtiger 

pensioen. 

 

Daarnaast vindt de Seniorencoalitie dat de 

regels voor inhaalindexatie zo snel 

mogelijk van tafel moeten. 

Pensioenfondsen moeten zelf de vrijheid 

krijgen om te bekijken hoe ze de komende 

jaren de grote achterstanden in de 

pensioenen kunnen beperken. Ook is de 

zeggenschap van gepensioneerden nog 

onvoldoende geregeld. 

 

Dit jaar gelden soepeler indexatieregels, 

maar Schouten wil die regeling vanaf  

1 januari in de ijskast zetten, ook al ligt er 

dan nog geen nieuwe pensioenwet.  

De Seniorencoalitie dringt aan op 

verlenging van de soepeler regels, totdat 

de nieuwe pensioenwet van kracht wordt. 

 

Het is nu aan de minister om met heldere 

antwoorden te komen. Ze moet werken  

 

 

aan het herstel van vertrouwen in het 

nieuwe stelsel en de overgang daar 

naartoe. Alleen zo kan ze zorgen voor 

voldoende draagvlak. 

 

 
Tot slot 
 
Dit is weer het actuele nieuws voor PCOB 
Lansingerland. Kom naar de 
afdelingsbijeenkomsten. Wij begroeten u 
graag! Dus tot 10 november a.s. 
Denk aan opgave voor de broodmaaltijd 
na de Adventsviering op 8 december 
a.s.!! 
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

 
 
 
 
 

 

 


