NIEUWSBRIEF

november 2022
Niedorp

Krachtig
Betrokken
Ondernemend

Van de voorzitter

wekelijks
woensdag 10.00 - 11.15 uur
Niedorphal, badminton voor senioren
donderdag 10.00 - 11.00 uur
Prins Maurits, seniorengymnastiek

De feestdagen komen er aan.
Eerst Sinterklaas en dan de Kerst.
Komt u ook naar de Kerstmiddag in de
Prins Maurits? Altijd heel gezellig en u
ontmoet dan weer mensen die je anders
weinig ziet.
Ik wens u allen hele fijne feestdagen en
tot ziens.
Vriendelijke groet,
Trudy de Kruijf.

donderdag 13.30 - 16.00 uur
Maria Mater, koersbal
vrijdag 13.00 - 16.00 uur
dorpshuis Harmonie, biljarten dames
______________
woensdag 14 december
Prins Maurits, 14.00 uur
Kerstmiddag voor senioren
maandag 09 januari
Maria Mater, 14.30 uur
bingo
woensdag 18 januari
Prins Maurits, 14.00 uur
audiovisuele presentatie Smit in Beeld
vrijdag 03 februari
Prins Maurits, 14.00 uur
jaarvergadering

Doet & Ontmoet van Wonen Plus
Welzijn in Nijerop Nieuwe Niedorp.
U bent van harte welkom bij de Doet &
Ontmoetgroep in de ontmoetingsruimte
van Nijerop 36a, Nieuwe Niedorp. Op de
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00
uur.
Doet & Ontmoet is voor iedereen en alle
leeftijden. Ontmoeting, iets samen met
andere mensen doen en andere mensen
leren kennen, staat centraal. Het is ook
een goede gelegenheid om (nieuwe)
mensen te ontmoeten. Met elkaar worden activiteiten bedacht en gedaan en
zo doet u altijd iets waar u zin in
heeft. Wilt u zelf ook ervaren hoe verrassend leuk en gezellig deze middagen
kunnen zijn of heeft u vragen, neem dan
contact op met het Servicepunt in de
Trambaan. Tel: 0224 542660 Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.0012.00 uur.

Kerstmiddag
Woensdag 14 december organiseren we een kerstmiddag
voor senioren in dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp,
aanvang 14.00 uur. Noteer deze datum in uw agenda!
Troubadour Rudolf Goedhart zou vorig jaar al optreden
maar moest toen afzeggen wegens ziekte. Hij komt alsnog
naar ons toe en brengt deze middag een interactief kerstoptreden met kerst- en andere muziek afgewisseld met enkele
korte vertellingen.
Rudolf Goedhart verzorgt deze middag met een interactief kerstoptreden met Nederlandse en Engelse kerstliederen, afgewisseld met andere muziek. Ook met mooie gitaarmuziek om naar te luisteren. Veel meezingmogelijkheden.
Er worden tekstboekjes uitgereikt, zodat iedereen kan meezingen. Ook is er de mogelijkheid van solo zingen aan de microfoon.
Afgewisseld met spannende en komische
kerstverhalen, waaronder een waar gebeurd
kerstverhaal, komisch verteld in het WestFries.
Sinds 2007 werkt Rudolf fulltime als zelfstandig muzikant. Hij treedt op voor ouderenbonden, feesten en zorgcentra. Zijn grote
passie is de gitaar. De optredens van Rudolf kenmerken zich door zijn enthousiasme en
door de manier waarop hij contact maakt met het publiek. Met draadloze versterking begeeft Rudolf zich gemakkelijk tussen het publiek waarmee hij de mensen in het optreden
betrekt. Het wordt altijd een gezamenlijk feest.
Om een goede planning van deze middag mogelijk te maken willen we graag vooraf weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen. Daartoe zullen er kaarten in de voorverkoop komen. De prijs van een kaart is € 6,- waarbij een consumptie inbegrepen is.
Kaarten verkrijgbaar bij:
Gré Blankendaal, Oranjelaan 23 ’t Veld, t 0226-422503
Peter Couwenhoven, Dorpsstraat 62 Nieuwe Niedorp, t 06 25311671
Trudy de Kruijf, Dorpsstraat 12 Haringhuizen, t 0224-212474
Wonen plus Welzijn, wijksteunpunt De Koppeling (open van 9-12 uur), t 0224-542660
Biljartclub
Dames opgelet.
Het aanvangstijdstip is
gewijzigd in 13.00 uur.

Bingo
In december
geen bingo in Maria Mater. De volgende bingo is op
maandag 9 januari.
Deelname kost € 2,- daarbij is een consumptie in begrepen.

Nieuwe pensioenstelsel moet terug naar de tekentafel
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 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.

Colofon

Bij de volgende ondernemers en winkeliers krijgt u op vertoon van uw KBO-pas
aantrekkelijke kortingen op aangeboden
diensten of aangekochte artikelen.

bestuur

voorzitter
Trudy de Kruijf
0224-212474
Dorpsstraat 12, 1769 HB Haringhuizen
kruij182@planet.nl
vice voorzitter
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penningmeester
Vacant
jaarprogramma
Teuntje van Santen
0226-421656
Dreef 43, 1735 HM ‘t Veld
johnenteuntjev.santen@kpnmail.nl
wandelen/fietsen
Gré Blankendaal
0226-422503
Oranjelaan 23, 1735 HP ‘t Veld
greblankendaal@gmail.com
banknumer
NL53 RABO 0377 6115 65 tnv KBO Niedorp
distributie nieuwsbrief
Gerard Goudsblom

ComputerService Broersen
Peter Broersen, 06-52692823
ComputerService Broersen komt aan
huis en geeft 5% korting op aanschaf
van apparatuur en 10% korting op het
tarief bij onderhoud of reparatie.
Van der Brug Optiek
Winkelhart Niedorp
Van der Brug Optiek geeft een korting
van 25% op de monturen.

rijbewijskeuringen
boven de 70 jaar
€ 35,-bellen voor een afspraak:
06-19104098
van 10 - 12 en van 14 - 16 uur
dokter J.J.A. de Vreede

redactie nieuwsbrief
Peter Couwenhoven
website
www.kbonoordholland.nl
LSBO - Hollands Kroon
www.lsbo-hollandskroon.nl

Wilt u een stukje schrijven, een reactie
geven op onze activiteiten of heeft u kopie over een interessant onderwerp,
stuur het dan naar Peter Couwenhoven.

Leden van KBO-PCOB kunnen met vragen op
het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de Servicetelefoon. U wordt dan
persoonlijk te woord gestaan door ons telefoonteam, bestaande uit goed opgeleide vrijwilligers,
die u een passend antwoord geven of u, als dat
nodig is, doorverwijzen.
U kunt de Servicetelefoon van maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 13.00 uur bereiken via
tel. 030-340 06 55 .

Ook kunt u met uw vragen terecht bij de vrijwillige onafhankelijke adviseur. De VOA is
een samenwerking tussen Wonen plus Welzijn, de LSBO en de gemeente Hollands
Kroon.
Voor een afspraak met de Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur belt u naar Wonen plus
Welzijn, 0224 542660. (Iedere werkdag van
9.00 tot 12.00 uur bereikbaar).

