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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
Secretariaat: 
Gaelstraat 17 
2291 SG  WATERINGEN 
e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO kantine telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 67             nr.10                  december  2020 

 
Van de bestuurstafel 

 
Het Corona nieuws blijft maar over 
ons heen komen. Deze week was 
er voor het eerst weer wat meer 
hoop: het vaccin komt in 2021 
beschikbaar en ouderen krijgen 
naast diverse andere groepen 
voorrang bij het inenten. Nu hoorde 
ik dat het Ouderenfonds een 
onderzoek had ingesteld en een 
kwart van de ouderen niet van plan 

is zich te laten inenten. 
Ieder mens mag voor zichzelf beslissen, maar ik weet één ding: ik laat 
me wel inenten. 
 
Het is meer dan jammer, dat we nog steeds niet met onze activiteiten 
hebben kunnen starten. Gelukkig is het niet onze broodwinning, maar 
een stukje gezelligheid in het leven wil ook heel wat. En mijn 
gedachten gaan dan nog wel eens naar de ‘oude’ ouderen en zij die 
hun partner moeten missen of altijd alleenstaand zijn geweest.  

http://www.kbowateringen.nl/
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Maar het allerbelangrijkste is wel dat we proberen ervoor te zorgen 
dat we geen Corona krijgen.  
 
Maar dan kijk ik naar 2021 en zie dan toch weer in de loop van het 
jaar de Velo-hal vol stromen. Wat een bijzonder moment zal het zijn 
als de eerste soosmiddag weer kan worden gehouden. En als de 
commissie UGVU weer haar eerste uitje kan organiseren. Ik kijk er 
naar uit! 
 
Mede namens mijn medebestuursleden wens ik u prettige kerstdagen, 
veel liefde, geluk en gezondheid in 2021. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
In memoriam Wim de Ruijt 
 
Wim hield van de KBO en de KBO hield van Wim. 
Wat kon hij ons verrassen met zijn mooie buffetten tijdens de 
kerstvieringen en de vrijwilligersdagen. Tijdens deze bijeenkomsten 

was Wim in zijn nopjes.  
Trots liet hij ons altijd zien, wat voor 
mooie schalen hij op de buffettafel 
had gezet. En deze werden altijd 
opgeluisterd met de letters K B O. 
Tijdens de kerstvieringen de jaarlijkse 
fooi voor ‘zijn’ koffiedames, heerlijk 
vond hij het dan om het woord te 
nemen. 
We koesteren allemaal onze eigen 
herinneringen aan jou Wim. 
Op indrukwekkende wijze is Wim 
vanuit Velo naar zijn laatste rustplaats 

gereden. 
Dat je mag rusten in vrede. 
 
Bestuur KBO            Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
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Overleden: 
 
Mevr. G.A. (Gerrie) de Ruiter, Lenteblok 63, Wateringen   op 24 juni 
Dhr. Derk Kamp, De Savornin Lohmanlaan 358, 2566BB  op 24 sept. 
Dhr. J.W.A. (Joop) Brabander, Harry Hoekstraat 67,          op 19 okt. 
Dhr. Wim de Ruijt, Het Tolland 66, 2291VT Wateringen     op  3 nov.   
 
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies. 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Dhr. F. (Frans) Froklage, Julianastraat 14, 2291TT Wateringen. 
 
Activiteiten   
   
26 nov.   Schriftelijke ALV (zie reactieformulier bij  

           de contributienota ingesloten) 
19 t/m 21 maart ’21  Kaartweekend Venray            
 
Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Klaverjassen,  
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 

Jokeren en spelletjes o.a. het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
 
Verhuizen: 

 
Wilt u een naam- of adreswijziging 
doorgeven, dan verzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de  
secretaris, Gaelstraat 17, 2291 SG 
Wateringen Tel: 0174-293038 
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Ouderenadviseur:  
 

Het jaar 2020 loopt alweer bijna op zijn eind, en wat is 

het een bijzonder jaar geweest! Misschien wel een 

jaar om heel snel weer te vergeten door alles wat we 

verloren hebben… in het ergste geval het verlies van 

dierbaren, maar het is ook verlies van een stuk van 

onze vrijheden en van alles wat vanzelfsprekend was. 

Ik denk wel eens: zou het uiteindelijk allemaal weer 

“normaal” worden, of moeten we misschien wennen aan een 

samenleving waarin bepaalde zaken toch blijvend anders 

georganiseerd zullen worden? Toch is er veel om dankbaar voor te 

zijn; we leven in een land waar veel zaken prima lopen en ook al 

hapert nu de gezondheidszorg, als de nood aan de man komt, worden 

we goed geholpen. Laten we in de komende Adventstijd onze hoop op 

betere tijden levend houden en ons eigen lichtje laten schijnen waar 

we maar kunnen. 
Petra Rouss 
 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14 

2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 

 
 
Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn Tel  0174-293694 rijnc@kpnmail.nl  

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 
 

Henk van der Hee Tel 0174-295294  hc@vanderhee.net  

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598  ruudenhelen@caiway.nl 

 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Oproep!!! Verspreiding van KBO/PCOB 

magazine aan de bezorgers 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die bereid is om 10 x 
per jaar de Nieuwsbrief + het KBO/PCOB 
magazine te verdelen onder de bezorgers. We 
hebben 15 vrijwilligers die het blad rondbrengen in 
Wateringen e.o. 
Het magazine + de Nieuwsbrief van de KBO 
Wateringen worden bij je thuis afgeleverd, het zijn  ongeveer 560 
boekjes die verdeeld moeten worden. 
Je kunt je aanmelden bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of  
06-38404547. 
 

Biljart                     
Het jaar loopt ten einde en het is volop herfst.  
We zitten in de tweede coronagolf, en zijn daar 
nog niet vanaf. Alle hoop is gevestigd op een 
mogelijk vaccin. 
Vanaf de biljarttafel valt niets te vertellen, al 
zouden we heel graag weer spelen en houden 

we de moed erin en wordt het volgend jaar vast beter. 
Helaas is Wim de Ruijt ons ontvallen, Wim was altijd goed gemutst, 
en als wij biljartten, had hij vaak aandacht en (leuke) opmerkingen op 
ons spel. We zullen hem missen. We hebben afscheid genomen door 
een erehaag te vormen vanaf de velo kantine op de parkeerplaats, 
met honderden mensen en hebben hem onder luid applaus uitgeleide 
gedaan.  
Wat ons te wachten staat in 2021 weten we niet, het staat nog in de 
sterren, maar het zal zeker beter worden dan nu, maar of het nog 
wordt zoals het was daar heb ik een hard hoofd in. Ik wens u allen 
ondanks de coronatoestand, toch heel fijne feestdagen en een veilig 
en gezonde jaarwisseling toe, om volgend jaar, corona vrije K.B.O. 
middagen te mogen hebben. 
Het allerbeste toegewenst en tot volgend jaar. 
Cees.  
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel 54 nieuwsbrief nr. 9:  w in K eL en = winkelen  

 
Een goede oplossing is 
ingezonden door:  
Riet Zwinkels, Thea Vijverberg, 
Anneke Thoen, Vonie van Rijn, 
Riet Vollebregt, Baps Klooster, Hannie Simons,  
Th.P. v/d Valk, Annemieke van der Enden, Leo 

de Kok, Hennie v/d Haas, Hilda Pool, Coby van Paassen. Magda 
Vanhoutte, Wil Jansen. 
 
Droedel 55 
 

 
 
 
Uw oplossing kunt u tot 10 januari 2021 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Een cadeau voor leden!  
Namens de Margriet en Libelle 
mogen we gratis 120 exemplaren 
weggeven aan leden van de KBO 
van het bewaarnummer van de 
Margriet en Libelle over het 
koningshuis! 

Een fijn cadeau 

Heeft u interesse dan kunt u het ophalen bij Etty de Kok, 
Mommastraat 19. Bent U niet in staat om het zelf op te halen dan kunt 
u bellen naar Etty tel:0174-785167 om het te reserveren. 
 
OP = OP 
 
 
 
Van de penningmeester 

Onlangs is de RABO Clubsupport actie gehouden 
waarbij leden van de Rabo bank de mogelijkheid 
hebben gehad één of meerdere stemmen uit te 
brengen op hun favoriete vereniging. 

Ook KBO Wateringen heeft dit jaar weer meegedaan en ondanks de 
Corona perikelen het fantastische bedrag van € 1139,31 opgehaald. 

Namens het bestuur van de KBO dank ik u voor de bereidheid om te 
stemmen op uw vereniging. 

Ik hoop dat we er op korte termijn iets mee kunnen doen in het belang 
van de leden. 

Hans Vollering, Penningmeester. 
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KBO Wateringen: bezorging  Nieuwsbrief aan de leden 
buitengebied. 
 

Zolang er nog geen soosmiddagen kunnen plaatsvinden wordt de 
Nieuwsbrief van de KBO Wateringen aan u opgestuurd, zodat u op 
de hoogte blijft van onze berichtgeving.  

Het magazine KBO/PCOB kunt u zoals de 
afgelopen maanden al was geregeld, 
ophalen bij Jan de Kok, Mommastraat 19, 
Wateringen. 
Het is te duur om het Magazine via de post 
te verzenden. 

 
Mailadres:  
 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 
een mailtje naar ettydekok@gmail.com 

 
 
Website: www.kbowateringen.nl  
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies, 
Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U  
Van de Seniorenraad Westland  kunt U alle informatie vinden op de 
site www.seniorenraad-westland.nl 
 
 
 
Hoe log ik in op onze site?. 
Als u op de website www.kbowateringen.nl bent, klik dan in de grijze 
balk rechtsboven op de tekst “ in/uitloggen”. 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat wel bij ons bekend moet 
zijn) in. Voor het wachtwoord vult u uw geboortedatum in. Voorbeeld 
07-12-1930. Let wel streepjes ertussen dag-maand-jaar.  
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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LID WERFT LID 

 
De KBO afd. Wateringen gaat 
door met de actie: Lid werft 
lid! 
 

Het is de bedoeling dat elk lid een nieuw lid probeert te werven. De 
buurvrouw of buurman, een vriend of vriendin. 
 
Heeft u een nieuw lid aangebracht, dan ontvangt u van onze afdeling 
een leuke attentie.  
 
Geef na het lezen uw KBO/PCOB Magazine en de Nieuwsbrief van de 
KBO afd. Wateringen aan iemand die nog geen lid is. 
Neem eens iemand die geen lid is, mee naar een bijeenkomst of 
activiteit van onze afdeling. 
Samen zetten we zo onze KBO opnieuw op de kaart. 
Samen hebben we oog voor alle senioren! 
 
De voordelen van een KBO-lidmaatschap voor maar € 25,00 p.p. per 
jaar nog even op een rijtje:. 
 
Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen! 
Diverse activiteiten (2x per week) zoals klaverjassen, bridgen, 
biljarten, creativiteit. Verder dagtochten, vakantieweek, kaartweekend, 
klaverjasmarathon en bijeenkomsten dichtbij huis. 
Aandacht voor eenzaamheid onder senioren. 
Collectiviteitskorting zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea. 
Korting rijbewijskeuring. 
Hulp bij het invullen van belastingaangifte. 
Hulp van een vrijwillige ouderenadviseur. 
Belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau. 
 
DUS: KOM NU IN BEWEGING! GA OP PAD EN HAAL NIEUWE 
LEDEN BINNEN. 
 



~ 10 ~ 
 

 
Sinterklaas 2020 
 
 
In de maand januari was alles nog top 
Heel de wereld stond nog niet op zijn kop 
Soos, crea, biljart en klaverjasmarathon 

Nog geen vuiltje aan de horizon 
Februari gingen we gewoon met alles door 
Maar maart ging zijn staart roeren hoor. 
 
Het virus begon rond te waren 
Niks geen bridge- of klaverjasparen,  
Ook het weekend werd verzet 
En alles moest worden stopgezet. 
Een modeshow zat er niet meer in, 
En de dames hebben het daar nog wel zo naar hun zin. 
 
Nieuwe woorden als Corona en lockdown 
Gaven ons het gevoel van ‘knockdown’. 
Ieders leven staat daardoor op zijn kop 
En het virus kent tot nu toe nog geen stop. 
 
Maar ooit komt de tijd 
Dat we van het virus zijn bevrijd. 
En dan kan de KBO alleen maar bestaan 
Als al die vrijwilligers voor ons weer op pad gaan. 
De Sint waardeert jullie werk zeer 
En hopelijk ziet hij jullie volgend jaar weer. 
 
 
De Sint  

D
e
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UIT GOED VOOR U 

 
                         

   Beste bridge- en klaverjas 
liefhebbers 

 

 “Het kaartweekend “ van 2020 is verschoven naar 2021 
 

 19, 20 en 21 maart 2021 
Hotel Asteria 

      Maasheseweg 20A 
       5804 AD Venray 
Dit weekend kan natuurlijk alleen maar doorgaan indien alle 
mogelijkheden op groen staan. 
U hoort t.z.t meer over dit weekend, maar diegenen die met dit 
weekend mee willen gaan kunnen deze datum alvast in hun      
agenda zetten. 

 
Postzegels 
 
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen 
ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de 
soosmiddagen of bij onderstaande adressen.   
 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel: 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel: 0174-219623 
 
 
Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op. 
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Pas op voor neptelefoontjes Rabobank 
Uit: Nieuwsbrief Seniorenweb 

De bankmedewerker die belt om samen 
met u de bankrekening te beveiligen tegen 
criminelen, is zelf niet pluis. 
Criminelen doen zich voor als 
bankmedewerker. Het telefoongesprek begint 
vriendelijk. De bank heeft voorkomen dat een 
groot bedrag van de rekening van de klant 
wordt geschreven. Daarna gaat het gesprek 
verder. De rekening vormt een doelwit voor 

fraudeurs. De medewerker wil dit oplossen. Wanneer de klant inlogt 
op Rabo internetbankieren kan de medewerker ervoor zorgen dat de 
rekening wordt veiliggesteld. 
Phishingtelefoontje 
In werkelijkheid wordt de klant gebeld door een crimineel die erop uit 
is de rekening te plunderen. Om te 'bewijzen' dat hij echt bij de bank 
werkt noemt de crimineel postcode en laatste drie cijfers van de 
bankrekening. 
Krijgt u zo'n telefoontje, zoals een SeniorWeb-lid overkwam, trap er 
dan niet in. Beëindig het gesprek! De bank zal u nooit op deze manier 
uitnodigen uw eigen rekening te beveiligen. 
 
 
 
Bericht Nederlands Verbond van Psychiaters 
 
 

 
Het is in deze tijd van quarantaine normaal als u tegen 
muren, planten of andere dingen praat. U hoeft ons pas 
te bellen als u antwoord krijgt. 
 
 

 
 
 



~ 13 ~ 
 

Oproep om lager btw-tarief op groente en fruit 
Uit: KBO – PCOB nu van 16 oktober 

 

 
Op 6 oktober hebben 
het GroentenFruit Huis, het Nationaal 
Actieplan Groenten en Fruit en de 
coalitie Gezonde Boodschappen, het 
manifest ‘Investeren in een gezonde 
toekomst’ aangeboden, aan de vaste 
Kamercommissie VWS van de Tweede 

Kamer. De aanbieders doen een urgente oproep voor een lager 
btw-tarief op groenten en fruit. Ook KBO-PCOB ondersteunt deze 
oproep en heeft het manifest ondertekend. Het manifest wordt 
later deze week aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis. 
 
Sinds begin dit jaar is de btw op groente en fruit verhoogd van 6 naar 
9 procent. De prijsverhoging op deze producten lijkt misschien wel 
klein, maar kunnen toch een barrière voor veel Nederlanders zijn om 
groenten en fruit in hun boodschappenmandje te leggen. Met name 
de lagere inkomensgroep raakt meer op achterstand. Uit eerder 
onderzoek, uitgevoerd in opdracht van GroentenFruit Huis, blijkt dat 
zo’n 18% van de consumenten aangeeft minder fruit te kopen en 14% 
minder groenten als gevolg van de btw-verhoging. 
Een gezonde leefstijl heeft grote meerwaarde voor onze samenleving. 
Het verlagen van het btw-tarief op groenten en fruit is de meest 
eenvoudig te regelen leefstijlinterventie op korte termijn. Daarom 
vragen KBO-PCOB en alle ondertekenaars van het manifest in 
aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, aan alle politieke 
partijen om de verhoging van de consumptie van groenten en fruit als 
speerpunt mee te nemen in hun partijcampagne. Om te investeren in 
een gezonde toekomst: het bevorderen van een gezond eetpatroon 
verdient zich terug. 
 
 
 
 
 

https://www.seniorweb.nl/nieuws
https://www.seniorweb.nl/nieuws
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Wachtwoord vergeten, wat 
nu? 
Uit: Nieuwsbrief Seniorenweb 

 
Wie het wachtwoord van een 
site of dienst vergeet, kan niet 
meer inloggen. Hoe is dit op te lossen? 
 
Overal wachtwoorden 
Wachtwoorden en accounts. Online kun je er niet omheen. Elke dienst 
op internet gebruikt ze om in te loggen. Het nut ervan is duidelijk. 
Maar veel gebruikers worstelen met het onthouden en uit elkaar 
houden van al die wachtwoorden. Dus ja, soms vergeet je er wel eens 
eentje. Maar wat dan? 
Wachtwoorden herstellen 
Bij alle accounts is het mogelijk het wachtwoord te herstellen. Waarbij 
men met 'herstellen' bedoelt dat u een nieuw wachtwoord kunt 
instellen, zonder het oude te hoeven kennen. 
Hoe je een wachtwoord herstelt 
Accounts zijn beveiligd met een wachtwoord om ervoor te zorgen dat 
alleen de eigenaar toegang heeft. Dus het is logisch dat een 
wachtwoord niet zomaar hersteld kan worden. Meestal wordt 
wachtwoordherstel uitgevoerd via een e-mail. Aan een account is 
namelijk (meestal) een e-mailadres gekoppeld. Wie 
wachtwoordherstel aanvraagt, krijgt een e-mail op dat opgegeven e-
mailadres. Via een link in die mail kan een nieuw wachtwoord worden 
ingesteld. Deze herstel-link is meestal maar korte tijd geldig. 
Sommige diensten beveiligen wachtwoordherstel op een andere 
manier. Er wordt bijvoorbeeld een code verstuurd via een sms'je. Dat 
kan natuurlijk alleen wanneer u vooraf een telefoonnummer hebt 
opgegeven bij uw account. 
Een andere hersteloptie verloopt via zogeheten beveiligingsvragen. 
Dat werkt als volgt: bij het aanmaken van een account worden een 
paar (willekeurige) vragen gesteld. Bijvoorbeeld de naam van het 
eerste huisdier, favoriete film of geboorteplaats. De gebruiker vult de 
antwoorden in. Is wachtwoordherstel nodig, dan moeten eerst de 
antwoorden op deze vragen worden ingevuld. 
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Sms over nieuwe betaalpas voor Geldmaat is phishing 
 

Wees op uw hoede als u een sms 
ontvangt waarin staat dat u een nieuwe 
betaalpas moet aanvragen vanwege de 
nieuwe geldautomaten van Geldmaat. 
De gele Geldmaat-automaten verschijnen 
op steeds meer plaatsen. Deze 
geldautomaten zijn niet van één bank. 
Onder andere ING, Rabobank en ABN Amro 
hebben aandelen in het bedrijf en kiezen 

ervoor om hun eigen geldautomaten langzaam aan te vervangen 
met de Geldmaat. Dit nieuws is niet onbekend gebleven bij 
oplichters. Zij zien hun kansen schoon en proberen via een sms 
aan uw gegevens te komen. 
Nieuwe betaalpas? 
In de nep-sms staat dat u een nieuwe betaalpas aan moet vragen, 
omdat oude betaalpassen niet zouden werken met de Geldmaat. 
Dit is onzin, een nieuwe betaalpas is niet nodig. 
In de sms staat een link om een nieuwe betaalpas aan te vragen. 
De link gaat naar een vreemd webadres. De opmaak van de 
pagina lijkt wel veel op de huisstijl van Geldmaat, met de kleuren 
geel en zwart. Via inlogbuttons zou u kunnen inloggen bij uw bank. 
Doe dit zeker niet, de website is nep! 
Phishingchecker 
Ontvangt u een verdacht bericht? Stuur het dan door naar 
de Phishingchecker van SeniorWeb 
 
 
Dubbele spaties verwijderen in Word 
 
Per ongeluk dubbele spaties getypt in een 
Word-document? Geen zorgen, die zijn 
eenvoudig in één keer te verwijderen. 
Dubbele spaties zoeken 
Maak teksten in Word netter door dubbele 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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spaties te verwijderen. Dit kunt u doen door ze zelf op te sporen en 
handmatig één voor één te verwijderen. Maar er is een simpelere 
manier. Word ziet spaties namelijk ook als lettertekens. Hierdoor 
kunnen we de functie 'Zoeken en vervangen' gebruiken. Die functie 
zoekt alle dubbele spaties en vervangt deze allemaal in één keer voor 
een enkele spatie. Snel en eenvoudig! 
Dubbele spaties verwijderen 

▪ Open het Word-document. 
▪ Klik linksboven op Start. 
▪ Klik in het veld 'Bewerken' op Vervangen. 
▪ Een venster opent. Klik in het veld achter 'Zoeken naar' en typ een 

spatie. 
▪ Klik in het veld achter 'Vervangen door' en typ één spatie. 
▪ Klik op Alles vervangen. 
▪ Alle dubbele spaties veranderen in een enkele spatie. Klik 

op Ok > Sluiten. 
 
 

Kwetsbaar beeld over senioren klopt niet 
Uit: KBO-PCOB nu van 30 oktober 

 

  

 

Het beeld dat de meeste ouderen 
zorgbehoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn 
moet nodig bijgesteld worden, zo blijkt uit 
het Zingevingsonderzoek van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. De 
meeste senioren wonen nog gewoon 
zelfstandig thuis, koken hun eigen maaltijd, 
rijden in hun eigen auto, passen op de 
kleinkinderen en doen (vrijwilligers)werk. 
Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-
PCOB: “De publieke beeldvorming over ouderen is helaas anders. Maar de 
senior van nu is niet de senior van 50 jaar geleden. Ze zijn nu fitter, vitaler, 
meer ondernemend en doorgaans best tevreden over het leven dat ze nu 
leiden.” 

 
 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/8SMdU_rUMDKDM0gYc7Vh2aopjz2yVYYLi1Z6o-z70l6yItJiKh9AxOIcK1l3rJ-EuSdYuq8hVTqrHOy-ap1BiA/dYXKFJkI7uAUKdH
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Moties over AOW aangenomen 
 
 
De Tweede Kamer heeft in meerderheid drie moties aangenomen op 
onderwerpen waar KBO-PCOB op heeft aangedrongen. De AOW blijft 
gekoppeld aan het minimumloon, voor het AOW-gat van Surinaamse 
Nederlanders wordt gezocht naar een oplossing, en de 
onderbenutting van de AIO-regeling wordt aangepakt. 
Steeds meer stemmen gaan op om het minimumloon te verhogen. 
Zeker nu het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat dit niet 
ongunstig is voor onze economie. Het onderwerp komt in 
verschillende verkiezingsprogramma’s terug. Partijen verschillen 
alleen van mening of de 1-op-1 koppeling tussen minimumloon en 
AOW moet blijven bestaan. Dit zorgt voor onrust onder 
gepensioneerden, wat KBO-PCOB de Tweede Kamer heeft laten 
weten. Een motie van Henk van Gerven en Bart van Kent 
(SP) voor behoud van de 1-op-1 koppeling wist de Kamer unaniem 
achter zich te krijgen. Een krachtige uitspraak! KBO-PCOB ziet erop 
toe dat ook een nieuw kabinet zich houdt aan deze opdracht van de 
Kamer.  
 
Dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen, maar kans op korten 
blijft 

 
De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zijn in de 
afgelopen drie maanden iets gestegen. Toch blijft de kans 
bestaan dat zij in 2021 moeten korten. Marcel Sturkenboom, 
directeur van KBO-PCOB: “Kort geleden heeft minister 
Koolmees, mede na flink aandringen vanuit KBO-PCOB, al 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/brief-kbo-pcob-houd-de-aow-onverkort-in-stand/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/brief-kbo-pcob-houd-de-aow-onverkort-in-stand/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z19105&did=2020D41238
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aangegeven dat hij korten op weg naar het nieuwe 
pensioenstelsel wil voorkomen. De maatregelen daarvoor 
moeten nu snel genomen worden.” 
ABP en PFZW 
Bij pensioenfondsen ABP en PFZW is de kans op kortingen nu het 
grootst. De dekkingsgraden bij deze twee pensioenfondsen bedragen 
respectievelijk 88,2 en 88,5 procent. Als deze op 31 december 2020 
niet boven de 90 procent uitkomt, dan zullen zij in 2021 de 
pensioenuitkeringen- en opbouw moeten korten. Volgens 
pensioenfonds ABP zou dat voor een gemiddeld ABP-pensioen van 
700 euro netto per maand een verlaging van ongeveer 15 euro netto 
per maand betekenen. Marcel Sturkenboom: “Daarbij moet je niet 
vergeten dat dit bovenop jarenlange uitblijvende indexatie zou komen. 
Kortingen zijn daarnaast nog eens desastreus voor het vertrouwen in 
het nieuwe pensioenstelsel.” 
Bij pensioenfondsen PME en PMT, die eerder dit jaar ook met een te 
lage dekkingsgraad kampten, gaat het intussen iets beter. Bij PMT 
steeg de dekking van 89,6 procent in het tweede kwartaal naar 92,2 
procent nu; bij PME ging het om een stijging van 90,4 naar 93,7 
procent. 
Prognoserendement 
Om onnodig korten te voorkomen wil intussen ook de minister het 
financieel toetsingskader (ftk) aanpassen. Sturkenboom: “De 
komende periode gaan we met onder meer de minister zelf in gesprek 
wat daarvoor de beste manier is. Doel is hoe dan ook onnodig korten 
te voorkomen. KBO-PCOB zet daarvoor alles op alles.” 
 
 
 
 
Kopij Nieuwsbrief  
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief inleveren vóór 10 januari 2021 
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 26 januari 2021 
 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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2020 was een bijzonder 
jaar 

Voor velen van u heel naar 
Maar 2021 staat al voor de deur 
Alles krijgt een nieuwe kleur. 
Veel geluk en vrede. 
Veel liefde voor elkaar 
Aandacht voor de naaste, 
Het wordt een prachtig jaar. 
 

Het Bestuur van KBO 
Wateringen wenst u 
prettige kerstdagen en 
alle goeds in 2021, 
waarin wij u weer 
vaak hopen te zien. 
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Bestuur 
A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
Th. M. Bekkers   lid   06-54948214 
E. de Kok-Gertenaar  lid    0174-785167 
M.P.A Olsthoorn   lid   0174-297431 
 
Bridge 
Afmelden uiterlijk  donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 
uur bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mobiel nr.: 06-
38404547, of per email:ettyjandekok@gmail.com 
Bij afwezigheid van Jan de Kok kunt u berichten doorgeven aan 
Kees Grolleman, telefoon 06-45428127.(voor bevestiging) 
kees.grolleman@gmail.com  U bent pas officieel afgemeld als u een 
bevestiging van een van beide heren heeft ontvangen. 
 
Invallers 
Guus Nederpelt   A-B-C lijn 0174-293595 
Magda Desmet   A-B lijn 0174-293972 
Willy vd Meer   A-B lijn 06-37323713 
Coby de Kievit  B-C lijn 06-23374697 
Henk van der Hee  B-C-D lijn  0174-295294  
 
Biljart 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Cees Duynisveld tel: 0174-296821 
0610770400   
 
Klaverjassen:  
Contactpersoon Hilda en Piet Pool Tel: 0174-292024  
email: pool46@caiway.nl 
 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:kees.grolleman@
mailto:pool46@caiway.nl

