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Beste PCOB-ers

 

De tijd schrijdt voort en zo zijn we in de 

laatste maand van het jaar 2022 

aangekomen. Deze nieuwsbrief omvat een 

periode van twee maanden. Er staan ons 

weer bijzondere gebeurtenissen te 

wachten. 

Als PCOB Lansingerland zien we uit naar 

de Adventsviering. Samen op weg met alle 

leden in Lansingerland naar het Kersfeest. 

De commissie heeft voor u een liturgie 

samengesteld, met zang, maar ook het 

Woord staat centraal. Tevens een 

muzikale inbreng van een zanggroep. 

Wij kijken er naar uit om met u het feest 

van het Licht te vieren. 

In het nieuwe jaar is het weer mogelijk om 

elkaar te ontmoeten tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst. Daarom nodigt de 

commissie u van harte uit om het mee te 

maken! 

Ook in de privé sfeer is Kerstfeest vieren, 

na twee keer een corona pandemie, weer 

mogelijk om met gezin/familie bijeen te 

komen. 

 

Tot aan het schrijven van de nieuwsbrief 

(21 november) was het zacht weer. 

Hogere temperaturen dan normaal voor de 

tijd van het jaar. Maar ook erg natte 

dagen. De zon heeft zich ook veel laten 

zien. 

Het weekeinde van 19-20 november 

hebben we een speldenprik van de winter 

gehad. In het noorden van het land koud  



-2- 

weer met lichte tot matige vorst en 

mogelijk (natte)sneeuw. Het vervolg van 

november blijft het weer wisselend. 

Al vroeg moet het kunstlicht aan, want het 

“grote” licht gaat vroeg uit. We naderen de 

“kortste” dag en de “langste” nacht  

(21 december). 

December kunnen we omschrijven als de 

wintermaand en feestmaand en daar 

schrijf ik wat uitgebreider over. 

 

Maar allereerst wil ik nog iets schrijven 

over de MH17 vliegramp dat op  

17 november jl. in het nieuws was. Voor 

velen misschien naar de achtergrond 

verdwenen, maar voor de nabestaanden 

blijft het levendig. Na ruim 8 jaar beleefde 

zij opnieuw die fatale dag. Na het voeren 

van een rechtszaak tegen de mogelijke 

verdachten, kwam de rechter op die dag 

met de uitspraak. Drie van de vier 

verdachten in het MH17 proces moeten 

levenslang de gevangenis in. 

Je kunt je afvragen wat de waarde is van 

die uitspraak. Slechts één verdachte werd 

bijgestaan door advocaten, de overige drie 

hebben niets van zich laten horen. Dus 

mag je concluderen, de veroordeelden 

komen toch niet achter de tralies te zitten. 

Maar zo moeten we niet redeneren.  

Uit interviews van nabestaanden is te 

vernemen dat de uitspraak van de 

rechters zeker bevredigend is. Erkenning 

van het leed van de nabestaanden is de 

grootste winst van de rechtszaak. En dat 

Rusland volgens de rechter betrokken is 

bij de vliegramp. 

Over het algemeen waardering voor het 

gevoerde proces. De rechter sloot zijn 

uitspraak af met de woorden: ik citeer  

“dat duidelijkheid over de schuldvraag de 

nabestaanden verlichting kan bieden”, 

einde citaat. Zo is voor hen hun leed 

mogelijk weer enigszins verlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Wintermaand 

 

De meteorologische winter is op  

1 december begonnen (de astronomische 

op 21 december).  

De weersomstandigheden kunnen zeer 

wisselend zijn. De bomen hebben weinig 

blad meer en dan kunnen we zingen:  

zie de maan schijnt door de bomen 

(sinterklaas tijd). 

Het weer is vaak onderwerp van gesprek 

en zeker als het de winter betreft. Wat 

staat ons de komende winter te wachten?  

Kent u de weerspreuk: “november warm 

en fijn, het zal een strenge winter zijn”? 

Het eerste hebben we ervaren, maar 

wordt het tweede werkelijkheid? 

Statistieken geven aan dat van de  

10 warmste novembermaanden er  

5 werden gevolgd door een zachte winter. 

De overige 5 waren kouder dan 

gebruikelijk. In de 21e eeuw waren er  

5 zeer zacht. Van de winters die daar op 

volgden was alleen 2009-2010 duidelijk 

kouder dan normaal. 

De hamvraag: wordt het een koude 

winter? Voor velen belangrijk door de 

hoge gasprijzen. Maar het is altijd onzeker 

om een voorspelling te doen. Dus daar 

waag ik mij niet aan. 

Het wordt winter, maar hoe die zal 

verlopen blijft nog een geheim. 

De resultaten van de gehouden klimaattop 

in Egypte zijn teleurstellend. Er is geen 

vooruitgang geboekt in het beperken van 

de klimaatverhoging tot maximaal 1,5 

graden. Als dit zo doorgaat zijn er 

dramatische gevolgen te verwachten.  

Een lichtpuntje is het oprichten van een 

klimaatschadefonds. Daaruit kunnen de 

gevolgen van klimaatschade die landen in 

met name Afrika en Azië ondervinden 

gefinancierd worden. Maar er zal nog een 

flinke discussie moeten worden gevoerd 

over welke landen er een bijdrage aan dat 

fonds moeten leveren. 
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Feestmaand 

 

Dat is te zien aan de verlichte winkelcentra 

(dit jaar in een nieuwe uitvoering in Berkel 

en Rodenrijs) met uitnodigende etalages 

voor het winkelende publiek. Via folders 

hebben we ons reeds kunnen oriënteren 

op mogelijke cadeaus, zoals speelgoed, 

beauty artikelen, IT apparatuur, 

boeken/tijdschriften, etc. Maar velen 

“winkelen” op internet, achter je computer 

surfen voor diverse artikelen. Ja, dat is het 

moderne winkelen. 

 
 

Allereerst het commerciële feest van 

Sinterklaas. Het was dit jaar weer mogelijk 

voor een groots onthaal. Ook in 

Lansingerland kwam Sinterklaas aan. Niet 

met een vliegtuig/roeiboot maar met de 

oude brandweerauto in Berkel en 

Rodenrijs. Ontvangst door de 

burgemeester en honderden kinderen met 

hun ouders. Vaak gezeten op de 

schouders van pappa om het goed te 

kunnen zien. En dan drie weken de 

spanning of de Sint met zijn Pieten nog 

aankomt en hij cadeautjes meebrengt.  

Al kloppend op de deuren gaat Sint ook 

zijn weg door Lansingerland met zijn 

cadeauzak bij zich. 

 

 
 

Voor ons is het naderende kerstfeest 

belangrijk. Ook daar worden de kinderen 

bepaald bij een (christelijk)feest.  

De Adventstijd is aangebroken, vier weken 

van voorbereiding op het kerstfeest. Op de 

scholen is daar ook aandacht voor. 

De lichten worden ontstoken, één voor 

één om het donker te verdrijven tot het 

ogenblik dat met Kerstfeest het volle Licht 

zich zal openbaren. De geboorte van 

Gods Zoon, Jezus Christus, de Redder 

dezer wereld, de Immanuel. 
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Zo staat ook de Adventsviering van de 

PCOB op 8 december a.s. in het teken 

van verwachting. Kom daarom allen naar 

zalencentrum “Rehoboth” en laten we ons 

verwonderen over dit grote Heilsgebeuren 

in de geschiedenis. God doet het licht aan 

is de boodschap die op de bijeenkomst zal 

klinken. Het licht dat in volle glorie zal 

schijnen op weg naar het Kerstfeest.  

We horen het Kerstevangelie dat heden 

de Heiland is geboren en dat de herders 

op weg gingen om dat Kind te 

aanbidden. En wij stemmen in met het 

lied van de engelen: “Ere zij God in de 

hoge en vrede op aarde in de mensen 

een welbehagen”. Deze boodschap geeft 

ons vertrouwen voor de toekomst in de 

schemering van ons leven. 

Kerst is het feest van de hoop. In de 

misère van opgejaagde mensen wordt 

Jezus geboren. Komt God als kwetsbaar 

kind ter wereld. Het is het feest van God 

die mensen niet aan hun lot overlaat. 

Immanuel: God met ons. Wij vieren dat 

Gods licht het wint van de duisternis. 

 

Vervolgens komen we bij het keerpunt van 

het oude en nieuwe jaar. Het blok van de 

scheurkalender is steeds dunner 

geworden, totdat er nog één op zit,  

31 december, om daarna te wisselen voor 

een nieuwe dikke editie met 365 dagen. 

We kijken terug met misschien gemengde 

gevoelens, persoonlijk en onder PCOB 

leden die een dierbare hebben moeten 

afstaan aan de dood. 

 

 

 

Maar er is ook dankbaarheid voor een 

verjaardag, jubilea of herstel van ziekte. 

Welke verwachtingen heeft u voor het 

nieuwe jaar? 

In vertrouwen op de geboren Koning gaan 

we het jaar 2023 in met de bede: “Heer 

wees mij Gids op heel mijn levenspad en 

wijs ons de weg naar Sions gouden stad”. 

 

Met Kerstmis vieren we dat Christus is 

geboren, onderstaand gedicht van Petra 

Groeneveld geeft dat als volgt weer: 

 

Jezus werd geboren 

 

Laten wij Uw Licht verspreiden 

in het donker om ons heen. 

Anderen helpen in hun lijden 

in hun noden en hun pijn. 

Wij een lichtje mogen zijn 

dat voor hun de Zon weer schijnt. 

 

Jezus werd op aarde geboren 

als een kindje klein en teer. 

In het vroege ochtendgloren 

zongen Eng’len U ter eer. 

En de herders in die nacht 

zongen luid het vol van pracht. 
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ALGEMENE BERICHTEN 

 

Medeleven 

Aan het einde van het jaar blikken we 

terug. PCOB leden waarvan geliefden zijn 

overleden, of die geconfronteerd zijn met 

ziekte en zorg vanwege hun gezondheid. 

Maar ook blijde gebeurtenissen hebben 

plaats gevonden zoals huwelijksjubilea, 

een verjaardag als kroonjaar of geboorte 

van klein - en achterkleinkinderen. Het is 

een voorrecht dat mee te mogen maken. 

In droevige omstandigheden wensen we u 

Gods kracht en nabijheid toe. Bij 

heugelijke gebeurtenissen van harte 

gefeliciteerd met die mijlpalen. 

Welke omstandigheden er in uw leven ook 

van toepassing zijn, bij God is er altijd een 

schuilplaats, zoals in onderstaand gedicht 

van Fedde Nicolai is omschreven: 

Schuilplaats 

 

Schuil bij de allerhoogste God 

Hij beschermt je dag en nacht 

En houdt over jou de wacht 

Hij is betrokken met jouw lot. 

 

Bij God ben je veilig en geborgen 

Hij wil jouw toevluchtsoord zijn 

In alle angsten, verdriet en pijn 

Wil Hij voor je blijven zorgen. 

 

Stel je vertrouwen maar op Hem 

Dan kun je moedig verder gaan 

God maakt voor jou ruim baan 

Luister dan maar naar Zijn stem. 

 

En schuil telkens bij God de Heer 

Een betere plek is er niet te vinden 

Hij wil het beste voor Zijn beminden 

Zijn goedheid keert steeds weer.

 

 

 

 

Van de penningmeester 

 

Zoals u gewend bent van de 

penningmeester ontvangt u jaarlijks de 

aankondiging voor de automatische 

incasso van de contributie. Deze zal eind 

januari 2023 plaats vinden, en de hoogte 

van de contributie zal voor het derde jaar 

op rij ongewijzigd zijn, te weten € 37,50 

voor enkel, en € 60,00 voor samengesteld 

lidmaatschap. 
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Zoals u reeds in de vorige nieuwsbrief 

hebt gelezen is het in de loop van 2023 

afgelopen met de acceptgirokaart in 

Nederland. Dit betekent voor een kleine 

groep leden die dat nog gewend waren, 

dat u geen acceptgirokaart meer ontvangt 

in de maand januari. 

Het bestuur heeft gemeend om vanaf 

komend jaar alle leden via automatische 

incasso te bedienen. Mocht u nou 

onoverkomelijke bezwaren tegen deze 

betaalwijze hebben, neemt u dan de 

moeite om dit aan de penningmeester te 

laten weten. Hetzij per telefoon, 010-

5115639 of 06-26312910, of per e-mail: 

a.c.roodsant@gmail.com dan bespreken 

we desgewenst een andere manier van 

betalen. 

Bij hen die voor het eerst deelnemen aan 

de automatische incassoronde zal de  

 

penningmeester in de komende periode 

langskomen voor een handtekening onder 

het machtigingsformulier. Dit zijn we door 

de bank verplicht om in de administratie 

aan te houden. 

De penningmeester bedankt bij voorbaat 

alle leden voor uw welwillende 

medewerking, en gaat zoals gebruikelijk 

weer hard aan de slag voor u en voor 

onze afdeling in Lansingerland. 

 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van PCOB Lansingerland 

verwelkomen wij: 

Kern Bergschenhoek 

Familie B. Kuipers, Hoedemakerlaan 10, 

Bergschenhoek

      

Duurzaamheidslening nu  ook voor 

senioren 

De Duurzaamheidslening komt voor alle 

inwoners van Lansingerland beschikbaar. 

Een motie van het CDA Lansingerland is 

in de gemeenteraad unaniem 

aangenomen. Tot nu toe konden inwoners 

die ouder zijn dan 75 geen gebruik maken 

van de aantrekkelijke 

financieringsregeling. Per  1 januari 

volgend jaar moet er een einde zijn 

gekomen aan deze uitsluiting. 

“Juist in deze tijd, waarin energieprijzen 

fors stijgen, is de Duurzaamheidslening 

een belangrijk middel om woningen in de 

gemeente duurzamer te maken”. In deze 

energietransitie hebben we iedereen 

nodig. Het college heeft laten weten dat zij 

het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

(SVn) opdracht gaan geven om de 

uitvoering zo aan te passen dat 

daadwerkelijk alle inwoners van 

Lansingerland een aanvraag kunnen 

indienen. Daarbij wordt wel gekeken of  

 

 

aanvragers in staat zijn de maandelijkse 

lasten van de lening te kunnen dragen.  

De lening kan onder meer worden ingezet 

om een woning te isoleren, zonnepanelen 

te plaatsen of een warmtepomp te 

installeren. “Het huis verduurzamen levert 

maandelijks besparingen op van de 

energienota”.   

Terugblik op de bijeenkomst van 10 

november 2022 

Op donderdag 10 november jl. stond de 

presentatie “Jeugdsentiment met Koek 

& Snoepie” centraal en werd verzorgd 

door het echtpaar Martin en Emmy de 

Bruin. Aan de hand van beeld en geluid 

werd getoond waar de Oudhollandse 

snoepjes vandaan komen, hetgeen 

afgewisseld werd met andere 

gebeurtenissen en beelden uit de jaren 

50-60. Voor de pauze konden de 

aanwezigen deelnemen aan een quiz,  

 

mailto:a.c.roodsant@gmail.co
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waarmee een Oudhollands snoeppakket 

was te winnen.  

In de pauze werd ruimschoots 

gelegenheid geboden om voor een gering 

bedrag zakjes met heerlijke Oudhollandse 

snoepjes te kopen, waar naar hartenlust 

gebruik van werd gemaakt . 

Na de pauze werden de antwoorden op de 

gestelde vragen van de quiz gegeven en 

vond het uitreiken van een snoeppakket 

plaats aan de gelukkige winnaar.  

Verder werd het nodige verteld en getoond 

over de huishouding en onderwerpen uit 

de jaren 50-60, wat bij velen oude 

herinneringen opriep uit vervlogen tijden.  

Al met al was het weer een gezellige 

middag met leuke herinneringen en 

nostalgische gevoelens. 

 

OPROEP!  OPROEP! 

 OPROEP!  OPROEP! 

 

PCOB Lansingerland nodigt alle PCOB 

leden van de drie kernen Berkel en 

Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk 

van harte uit voor de gezamenlijke 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST op  

12 januari 2023 in zalencentrum 

“Rehoboth” in Berkel en Rodenrijs. 

Een ontmoeting met PCOB-ers om elkaar 

een gelukkig en gezegend nieuwjaar toe 

te wensen en een toast uit te brengen op 

weer waardevolle ontmoetingsmiddagen. 

Kom allen naar Berkel en Rodenrijs voor 

de start van het PCOB jaar 2023.  

De organisatie van deze bijeenkomst is in 

handen van de PCOB commissie Berkel 

en Rodenrijs. 

Na de opening zal de Historische 

Vereniging Berkel en Rodenrijs een 

presentatie houden over de verschenen 

bundel: “Vrijheid is voor geen geld te 

koop”, herinneringen aan de  

oorlogsjaren in Lansingerland. 

 

 

 

 

 

 

Het is een prachtig voorbeeld van de 

manier waarop er invulling is gegeven aan 

het herdenken en vertellen van de 

verhalen uit die tijd. 

Het aantal mensen dat deze jaren heeft 

meegemaakt wordt elk jaar minder. 

Daarom is het belangrijk dat deze 

verhalen worden doorverteld. Vaak 

emotionele verhalen, die nooit eerder zijn 

verteld, vinden een luisterend oor. 

De Stichting Historisch Belang 

Lansingerland, samenwerkingsverband 

van de drie plaatselijke historische 

verenigingen, heeft in deze 

verhalenbundel de oorlogsgeschiedenis in 

Lansingerland vastgelegd. Met de 

verhalenbundel hopen de historische 

verenigingen dat de vrijheid, die we ooit 

teruggekregen hebben, steeds weer 

opnieuw moet worden gekoesterd en 

verdedigd tegen nieuwe aanvallen. 

Kom naar deze nieuwjaarsbijeenkomst om 

te luisteren naar deze verhalen, opdat wij 

ze niet vergeten! 

 

Daarna is er volop  gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten, nieuwjaar te wensen en 

gezellig in gesprek te gaan. Dit alles onder 

het genot van een drankje en een hapje. 

We rekenen op veel PCOB-ers uit 

Lansingerland! Ook belangstellenden zijn 

hartelijk welkom. 

 

Wanneer: 12 januari 2023 

Plaats: zalencentrum 

“Rehoboth”, Wilhelminastraat 2 Berkel 

en Rodenrijs 

Tijdstip: inloop vanaf 13.45 uur 

voor koffie/thee 

           aanvang bijeenkomst 

14.15 uur 

  nieuwjaar wensen vanaf 

ca. 15.30 tot ca. 16.30 uur 
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BIJEENKOMSTEN 

PCOB Berkel en Rodenrijs 

 

Bijeenkomsten 

 

De eerstvolgende bijeenkomsten staan 

gepland op: 

 

●    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. Het bedrag kunt 

u overmaken op rek. nr.  

NL65 RABO 0156 0233 85 t.n.v. PCOB 

Lansingerland o.v.v. broodmaaltijd. 

We beginnen om 14.00 uur en eindigen 

om ca. 18.00 uur.  

Opgave is noodzakelijk! Dit kunt u doen 
bij Anton Roodsant (06 26 31 29 10) en  
Henk Oosterwijk (5115271) tot uiterlijk  
5 december 2022. 
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! 
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●    12 januari 2023: 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
starten we met een gezamenlijke  
bijeenkomst voor alle leden in 
Lansingerland in zalencentrum “Rehoboth” 
in Berkel en Rodenrijs. Voor de invulling 
van de middag wordt verwezen naar de  
omschrijving op blz. 7 onder het kopje : 
Algemene Berichten”. 
 
Tijdstip: vanaf 13.45-16.30 uur in 
zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen 
van harte welkom en gasten zijn eveneens 
welkom. 
 
             
PCOB- Bergschenhoek 

Fijn dat er op de laatste 

middagbijeenkomst in Berkel op 

donderdag 10 november jl. ook weer leden 

uit Bergschenhoek aanwezig waren om 

elkaar te ontmoeten. Over de presentatie 

van die middag kunt jij/u elders in deze 

nieuwsbrief lezen. 

De volgende, en voor dit jaar laatste, 

middagbijeenkomst wordt gehouden in 

december en zal in het teken staan van 

advent.  

Die middag zal de Adventsviering met 

aansluitend een broodmaaltijd 

plaatsvinden.  

Wij nodigen u van harte uit voor deze 

middagbijeenkomst op:  

Donderdag 8 december vanaf 14:00 tot 

circa 18:00 uur in zalencentrum 

“Rehoboth” in Berkel en Rodenrijs.  

Als u dat nog niet gedaan heeft kunt u zich 

hiervoor aanmelden bij Anton Roodsant 

(06 26 31 29 10) of Henk Oosterwijk  

(010-511 52 71).Een eigen bijdrage 

hiervoor wordt gevraagd van € 15,=. 

Elders in deze nieuwsbrief vindt u meer 

informatie. 

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 

Opinie: Nieuwe pensioenstelsel moet 

terug naar de tekentafel 

Koopkracht Landelijk nieuws  

11 november 2022 

Opinie – Met drie aanpassingen biedt 
het nieuwe pensioenstelsel meer 
zekerheid aan huidige en toekomstige 
gepensioneerden, denken John 
Kerstens (Koepel Gepensioneerden), 
Lucía Lameiro (NOOM), Ingrid Rep 
(KBO-PCOB) en Anneke Sipkens 
(ANBO). 

Toen kabinet, werkgevers en vakbonden 
in 2019 een pensioenakkoord sloten, was 
de euforie groot: ‘Iedereen gaat erop 
vooruit!’, jubelde FNV-onderhandelaar 
Tuur Elzinga destijds. Een nieuw 
pensioenstelsel zou ervoor zorgen dat de 
pensioenen, die in tien jaar tijd met meer 
dan 20 procent verdampten, terwijl het 
totale gespaarde vermogen bij 
pensioenfondsen verdriedubbelde, nu ècht 
koopkrachtig werden. 

Dat stelsel zou bovendien eenvoudiger en 
transparanter worden, ervoor zorgen dat 
mensen die nog geen pensioen 
opbouwden (volgens De Nederlandse  
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Bank anderhalf miljoen werkenden) dat 
straks wel gaan doen, voorzien in een 
regeling voor mensen met een zwaar 
beroep èn zou het vertrouwen bij mensen 
weer terugbrengen.  

Drie jaar later zijn al die beloften op hun 
beurt verdampt. Met elke nieuwe 
berekening waarmee minister Schouten 
(die het pensioendossier van haar 
voorgang Koolmees erfde) méér mensen 
ervan wil overtuigen dat het met de 
koopkracht van het pensioen in het nieuwe 
stelsel wel goed zit, overtuigt ze er juist 
minder. 

Bijvoorbeeld door er vanuit te gaan dat het 
pensioengeld van gepensioneerden tot 
wel de helft in aandelen zou kunnen 
worden belegd. Maar vanwege hun 
‘kortere tijdshorizon’ kunnen ze juist niet 
zo veel risico lopen, want ze halen een 
fors verlies niet meer in. Als al die 
berekeningen één ding aantonen, is het 
dat zowel de huidige als de toekomstige 
gepensioneerden van het nieuwe stelsel te 
vrezen hebben. Ze zullen de gevolgen in 
hun portemonnee voelen. 

Ingewikkelder 

Dat het nieuwe stelsel eenvoudiger en 
transparanter wordt, gelooft inmiddels ook 
niemand meer: het wordt ingewikkelder 
om uit te voeren, moeilijker om uit te 
leggen en onmogelijk om te snappen. En 
het voorziet evenmin in een regeling voor 
zware beroepen of het opbouwen van 
pensioen voor iedereen. 

Voeg daar nog aan toe dat de spelregels 
voor de verdeling van inmiddels ruim 1500 
miljard euro aan pensioenvermogen over 
miljoenen individuele pensioenpotjes pas 
april volgend jaar bekend worden, terwijl 
de Tweede Kamer nu al geacht wordt 
akkoord te gaan, en iedereen snapt dat 
het met die allergrootste belofte (‘we 
brengen het vertrouwen terug’) niet goed 
komt. 

 

 

Zeker ook niet, omdat de mensen om 
wiens geld het gaat daar zelf niets over te 
zeggen krijgen. Het zogenaamde 
‘individuele bezwaarrecht’ wordt immers 
geschrapt, terwijl wat daarvoor in de plaats 
komt (een ‘hoor- en adviesrecht’) 
boterzacht is. Daarom, politiek: bezint eer 
ge begint. Pas het wetsvoorstel aan. Of 
begin er niet aan. 

Nieuwe berekeningen 

De Seniorencoalitie (bestaande uit Koepel 
Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en 
NOOM) wil de volgende aanpassingen: 

Maak de belofte van een koopkrachtig 
pensioen waar. Toon met nieuwe 
berekeningen aan dat naar verwachting 
gemiddeld sprake is van pensioenen die 
ten minste een gemiddelde prijsstijging 
van 2 procent kunnen bijhouden. 

Maak helder wat de spelregels zijn bij het 
toerekenen vanuit de grote pot aan 
individuen, het ‘invaren’. En neem daarbij 
ook de inmiddels opgelopen indexatie-
achterstanden voor gepensioneerden èn 
werkenden zoveel mogelijk mee. 

Geef betrokkenen serieuze zeggenschap 
door een versterking van het advies- en 
hoorrecht, zodat dat ook echt wat 
voorstelt. 

Gewaarschuwd 

Deze aanpassingen zijn nodig om het 
vertrouwen in ons pensioenstelsel terug te 
brengen. En niet alleen in ons 
pensioenstelsel. Wat hier ook op het spel 
staat, is het vertrouwen in de politiek zelf. 
Met een niet al te best track-record als het 
gaat om grote stelselherzieningen, kan 
Den Haag zich bij deze ‘moeder van alle 
stelselherzieningen’ niet een nieuw drama 
veroorloven. Zeker niet na daar zo vaak 
voor gewaarschuwd te zijn. 
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Tot slot 
 
Tot ziens op de Adventsbijeenkomst in 
Berkel en Rodenrijs op 8 december 2022 
en natuurlijk voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2023 
in Berkel en Rodenrijs. 
Als bestuur en commissie hopen we veel 
PCOB leden uit héél Lansingerland te 
begroeten. 
 
TOT OP DE BIJEENKOMSTEN VAN 8 
DECEMBER 2022 EN 12 JANUARI 
2023!! 
DENK AAN DE OPGAVE VOOR DE 
BROODMAALTIJD! 
 
Het volgende KBO-PCOB Magazine en de 
nieuwsbrief verschijnt in februari 2023. 
 

 
 
 
Het bestuur en de plaatselijke commissies 
wensen u allen Gezegende Kerstdagen, 
een Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar en 
natuurlijk weer een plezierig en 
inspirerend PCOB jaar. 
 
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   

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke telefoonnummers    UITKNIPPEN EN BEWAREN !! 
 

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance                                             112 
Politie algemeen (geen spoed)                                                                      0900-8844 
Brandweer algemeen                                                                                     0900-0904 
HAP Huisartsenpost avond en weekend (Bleiswijk)                                   0182-322488 
HAP Huisartsenpost avond en weekend  
(Berkel-Rodenrijs/Bergschenhoek)                                                              010-4669573 
Gemeente Lansingerland                                                                              14010 
Stichting Welzijn Lansingerland                                                                   010-5225545 
Rijbewijskeuring via Regelzorg                                                                    088-2323300 
Rijbewijskeuring via Goedkope keuringen                                                  085-4883616 
Rijbewijskeuring via Gezondheidscentrum Parkzoom, dr. Janson          010-5290315 
Rijbewijskeuring via dr. A. Huijsman, Stevinweg 29 in Bergschenhoek  010-5225255 
Beltax 3B-Hoek                                                                                               010-5216666 
3B-Bus                                                                                                             010-5111794 
Storingsnummer elektriciteit en gas                                                            0800-9009 
Storingsnummer water (Dunea)                                                                    088-3474747 
KBO-PCOB hoofdkantoor Nieuwegein                                                        030-3400600 
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GEZEGENDE  KERSTDAGEN 

 

EN 

 

GELUKKIG  NIEUWJAAR 

 

 

 


