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Philip Huff (schrijver)  

W 
outer Koolmees en Klaas Knot prezen enige tijd geleden de pensioenfondsen die met rente-

derivaten hun renterisico hebben afgedekt. De fondsen die dat minder of niet hebben ge-

daan veroordeelden zij tot slecht beleggingsbeleid. Eigen schuld dikke bult dat hun dek-

kingsgraad onder de 100 % zit, waardoor risico’s op kortingen blijven bestaan. Sveder van Wijnbergen 

noemde op Radio 1 in het programma bij Jort Kelder nota bene het ABP een goktent, omdat het ABP 

het renterisico veel minder had afgedekt om een lagere dekkingsgraad te voorkomen. 

De beste verdediging lijkt de aanval en de “tegenstander” beschuldigen van hetgeen jij zelf doet, name-

lijk geweldig risico lopen. 

De dekkingsgraad is kunstmatig laag door de eveneens kunstmatig lage rekenrente, de ECB-rente. Die 

is ongeveer volgens deskundigen 1,5 % lager dan de werkelijkheid. DNB heeft de Nederlandse pensi-

oenfondsen verordonneert dat zij net moeten doen of die kunstmatig laag gehouden rekenrente (u weet 

dat de ECB heel veel staatsobligaties opkoopt) het totale rendement is, dat de pensioenfondsen de ko-

mende 60 jaar (!) op hun beleggingen behalen. Dat is niet zo, maar als je moet doen of je op al je beleg-

gingen maar 0,6 % (is de rente nu, hij is weer iets gestegen) rendement haalt, dan moet je heel veel 

geld in kas houden om aan de dekkingsgraad van 100 % te komen. De werkelijkheid is anders. De pen-

sioenfondsen hebben een hele diverse portefeuille aan beleggingen en beleggen niet alleen in staatobli-

gaties. Dat levert prachtige werkelijke rendementen op (gemiddeld zo’n 7 %) , waardoor sedert de crisis 

in 2008 de beleggingen meer dan verdubbeld zijn. Totaal nu 1700 miljard. Een onvoorstelbaar groot 

vermogen dat, als je het afzet tegen de pensioenpremies van 35 miljard en de pensioenuitkeringen van 

34 miljard per jaar, heel lang mee kan. Het bedrag blijft alleen maar exponentieel groeien. Indexaties 

kunnen makkelijk, maar dat mag niet van DNB, Koolmees en 

Dijsselbloem. Want, denken ze  “resultaten behaald in het verleden 

zijn geen garantie voor de toekomst.” Neen, dat is waar. Het leven 

is per definitie risico. “Risiscovrij” leven bestaat niet. Maar van dat 

trio mogen dus behaalde rendementen voor geen cent uitgekeerd 

worden aan de huidige pensioenopbouwer en de huidige gepensio-

neerden. Dat betekent dat er van het door hen gegenereerde geld 

veel achterblijft in het private pensioenfonds. Voor wie of wat? 

Vervolg op de laatste pagina  

Is het ABP een goktent? 

K3 

https://helmond.pvge.nl/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
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COLOFON 
Secretariaat 

  
0493 692948  

  
contact@pvge-helmond.nl 

 

Redactie  

Dhr. D.A. Collins 

Aert v.d. Neerstraat 10 

5702 CJ Helmond 

  

redactie@pvge-helmond.nl 

 0492 - 521526 

 

OPLETTEN! 
 

Deze ECHO  

via je email is  

veel 

mooier 
 

KLEURRIJKER 
 

Hebt u een  

e-mailadres en  

ontvangt u het  

mededelingenblad 

nog via de bezorger. 

Geef ons uw  

e-mailadres door en 

wij sturen u de ECHO 

digitaal toe.  

Wij ontlasten hier-

mee onze bezorgers 

en BESPAREN op 

drukkosten. 

Digitale lezers  

ontvangen regelmatig 

extra informatie via 

een ECHO-Flits 

 

de ECHO en de  

ECHO-Flits zijn ook te 

lezen  op de PVGE website   

Https://Helmond.pvge.nl  

Op de volgende data zijn er voor MCTOP bijeenkomsten gereserveerd: 

14 tot 16 personen op de dinsdagmiddagen van 14.00 u tot 16.30 uur op de vol-

gende data 

− 11 februari 2020  inloopmiddag 

− 10 maart  inloopmiddag 

− 14 april  (eerste rit van het seizoen 2020) 

Als je interesse hebt, zet de bijeenkomsten dan in je 

agenda. Je hoeft niet in te schrijven, want de bijeenkom-

sten gaan altijd door  

in Wijkhuis de Geseldonk in Mierlo-Hout. 

Cederhoutstraat 44, 5706 XC Helmond 

SatNav   51.465061, 5.639489 

MCTOP winteragenda 

De lente staat aan de deur te kloppen,  

wie gaat er met mij mee? Lekker een rondje door het bos van Stiphout op de 

zondag? In het bos is geen gelegenheid om een kopje koffie of iets anders te 

nuttigen, maar in het dorp zijn er een paar gelegenheden wanneer men dat 

leuk vindt. 

Wie heeft er zin? Welke tijd heb je voor oog om te starten? Alles staat open en 

straks is het de meeste stemmen tellen. Ik ben alleen maar aan het aftasten of 

er belangstelling is en hoeveel mensen met mij mee willen. 1 of 2 keer per 

maand? Altijd op zondag? Laat uw wensen horen, ik stel me open voor alle sug-

gesties. Nee, geen hardloop wedstrijd, gezellig buurten met iedereen en genie-

ten van de omgeving. 

 

telefoonnummer: 06-21503771 

e-mail: ingridhamberg11@gmail.com 

Hopelijk tot in februari, Ingrid Hamberg 

Noteer in je agenda 

Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) op 12 maart a.s.  

mailto:contact@pvge-helmond.nl
mailto:redactie@pvge-helmond.nl
Https://Helmond.pvge.nl
mailto:ingridhamberg11@gmail.com
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De komende 

maanden 

reizen wij 

mee met 

Koos  

Middeljans 

door  

Schotland 

12 juli 2019 Craig Villa – Mallaig 

De dag belooft mooi te worden. Zonnetje in de mor-

gen en een weersvoorspelling, die veel zon beloofd. 

Goed ontbijt en op pad dus. Aan de ontbijttafel even 

het weerbericht checken. Zie ik een krantenkop over 

Helmonder Marcel Stevens. Zijn liedje beluistert en 

smakelijk gelachen. De anderen keken een beetje 

vreemd, maar daarna het ontbijtbuffet aangevallen. 

Tijdens het ontbijt met een visser zitten babbelen. Hij komt hier al jaren. Heeft een eigen stek 

langs de rivier voor het vissen op zalm. Forellen vond hij maar grut. Hij was de eerste, die ik te-

genkwam als voorstander van Brexit. Het verleden was vele malen beter, dan de huidige multi-

etnische en multi-culturele wereld.  

Eerst een rondje door het achterland voordat ik de kustlijn ging opzoeken. 

De afstanden tot zover vielen mee en ook op de kleine weggetjes kon je 

goed doorrijden. Een stukje extra moet wel kunnen. De route dus aange-

past en een rondje rond met de klok mee. Geen spijt van, want de foto’s 

laten Schotland zien zoals ook de toerist het wil ervaren. Ruig, leeg en ge-

lukkig redelijk weer. (voor Schotland heel erg goed) 

Welke route je ook rijdt, een Loch kom je altijd wel tegen. Zorgt voor de 

nodige afwisseling en bevestigd, dat Schotland een nat land is. Dan rich-

ting de kust. Bij Fort William de Ben Nevis maar rechts laten liggen. Op 

deze trip geen bergwandelingen. Geen goede schoenen, maar ik ben er ook 

niet voor in. Ik ben hier voor een motortocht en ik hou het daar maar bij. 

Aan de “Loch” omgeving Fort William een leuk restaurant gevonden. Uit-

stekende vismaaltijd en fraai uitzicht over de baai. Zonnetje doet wonde-

ren. Het haventje en dorpje zien er bijzonder vriendelijk uit en het is er 

best wel druk met toeristen. Aan de kade flaneren en in het restaurant 

hoor je meerdere talen. Na de lunch op weg naar de veerpont naar Skye, 

maar dat pakte even anders uit. Om 16.30 kwam ik bij de pont, maar was 

vol. De volgende ging weer om 07.30, maar wel de volgende dag dus. Om-

rijden en dan over de brug?. Ik dacht het niet, want dat zijn vele uren rij-

den. Dus terug iets zoeken en dan via een klein kust weggetje. Plots dook 

er een camping op. Niet aarzelen, installeren dan maar. Primitief, maar 

alles was er qua sanitair. Verder geen voorzieningen. Had prima geluncht, 

dus weer  pindakaasrepen, cup a soup en koffie. Het was nog redelijk be-

zet, want ze hebben er een paar meter zandstrand aan de zee. Met open 

weer merk je dat de zon laat onder gaat, maar ook vroeg op komt. Om 6 

uur klaar wakker. Ontbijt, oppakken en nu weer richting veerpont voor 

Skye. Ik was er 5 min voor vertrek en kon mee. 

 

https://helmond.pvge.nl/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
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volgende 

maand 

reizen wij 

verder 

met Koos  

13 juli 2019 Mallaig – Achnasheen (richting Garve) 

Het was droog en de voorspellingen waren niet al te slecht. Er werd al da-

gen mooi zomers weer voorspeld, maar het schoof steeds weer op. Vandaag 

dan wel? De eerste indruk van Skye was niet best. Een nevelig ontvangst en 

dus geen reden om zuidwaarts naar Elgol te rijden voor een bezoekje aan 

de smid. De route gereden, zoals gepland. Links omhoog, kustlijn in het 

noorden en dan weer terug. Regenpak niet nodig , dus niet klagen. Isle of 

Skey is Schotland in het klein. Kustlijn ruig, meren in het binnenland en 

smalle weggetjes heuvel op heuvel af. Bergachtig, want, van zeeniveau naar 

150 m maakt de weg nooit saai. Niet te steile wegen en je kunt lekker door-

rijden. Zeker vroeg in de ochtend, want de toerist moet nog wakker wor-

den. Koffiestop in Portree. 

Portree, de grootste plaats op Skye, staat bekend om zijn gekleurde huisjes 

langs het water. (niet met de motor gestopt voor een foto, geen makkelijke 

parkeerplaats) Internet heeft genoeg materiaal om 

het fototechnisch toch even in te vullen. Verder is het 

een 13 in dozijn plaatsje. Veel winkels voor de toerist. 

Opvallend was het winkeltje op de foto rechts. Ik 

zocht nog een boekwinkel voor leesmateriaal, maar 

helaas de winkel was gesloten. Een “local” sprak me 

aan om duidelijk te maken, dat de ingang naast de 

winkel was voor het Indiaas restaurant. Niet wat ik 

zocht. Hij maakte me duidelijk, dat het restaurant op 

de zolder is en je moet niet te lang zijn om er te kun-

nen lopen. Bovenetage werd aan de uitbater ver-

huurd en blijkbaar was het eten erg goed. Hij was 

goed ingevoerd. Beide niet gebruikt. Het zijn dus de buitenlanders, die werken???? 

Terug naar het centrale plein voor de koffie en een broodje. Daarna werd het een stuk  drukker en 

een enkele doedelzak speler werd actief om met de pet rond te gaan. Portree lijkt mij de 

“Valkenburg” uitvoering van Skye, leuk maar daar kwam ik niet voor. Verder rondje Skye gereden, 

flinke rit. De noordelijke kustweg is prachtig. Helaas zijn er weinig mogelijkheden om een foto te 

maken. De single lane roads bieden weinig ruimte en er was al redelijk wat verkeer onderweg. 

Campers zijn hier nog een grotere plaag dan in de Franse alpen. Kleine witte huisjes zijn favoriet. 

Oud, klein, en fraai gemaakt met een flinke pot witte verf. Het ziet er dan erg vrolijk uit. Zeker bij 

de vaak grauwe luchten komt een wit huis fris en vrolijk over. Op Skye vind je dus veel van deze 

kleine nederzettingen. De motorrijder kan zich hier goed vermaken en dat heb ik dan ook gedaan. 

Na de ronding van het hele eiland, had ik nog voldoende tijd om alvast aan de volgende etappe te 

beginnen. Over een bijzonder fraai brug naar het vaste land en naar het noorden. Je duikt meteen 

weer de bergen in. De weg naar Garve en dan afgebogen naar de kust. De zon was inmiddels door-

gebroken en kamperen had gekund, maar dan moet die er wel zijn. Je komt altijd wel iets tegen en 

op deze dag kwam er iets leuks op mijn pad. Hotel Aultguish Bunkhouse. Zag er leuk uit en er za-

ten mensen buiten van de zon te genieten. Dan moet je in Schotland niet lang nadenken. 

Afstappen en ook van de zon gaan genieten. Er was een kamer beschikbaar, maar zonder douche 

en toilet. Die lag op de gang. De toiletruimte bleek privé te zijn, maar voor de nacht was ik de eni-

ge, die er gebruik van mocht maken. De afstand was 3 meter aan de overkant van de gang. Prima 

dus. Bijzonder vriendelijke mensen en een prima keuken. De ober bleek van Italiaanse origine te 

zijn ( 30 jaar terug), maar de invloed kon je goed zien aan de menukaart. Het hotel heeft een spe-

ciale motorstalling achter het hotel. Een groot hek moet jezelf openmaken en dan over een grind-

vlakte naar een open schuur. Prima oplossing, maar wel meteen je motor op het beton van de 

schuur draaien. Na mij werden er nog 3 motoren gestald, maar zij hadden de motor er in gereden 

en dat was het. De schuur was dus helemaal bezet en achteruit duwen over het grind is ondoen-

lijk. Gelukkig waren ze met zijn drieën en dan is het nog op te lossen. Ik kon gelukkig er zo uit rij-

den. 
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Nordic Walking bij PVGE Helmond 

Een nieuwjaar en dus nieuwe voornemens. Voor senioren is het belangrijk zo 

lang mogelijk fit te blijven. Dat is niet alleen om zo actief mogelijk van het 

pensioen te genieten maar ook voor een zo gezond mogelijk lijf. Van ons se-

nioren wordt verwacht dat we zo lang mogelijk zelfvoorzienend zijn. Daar 

kunnen we aan werken……. 

Even voorstellen; mijn naam is Rob Links (75) en reeds lange tijd gepensio-

neerd. De tijd is gevuld met vrijwilligerswerk (sociaal maatschappelijk), 

sportieve activiteiten, reizen, hobby’s en het onderhouden van familie en 

vrienden verbanden.  

Woon met partner sinds ruim een jaar in Brandevoort en heb inmiddels de 

omgeving een beetje leren kennen. In het Roermondse had ik een tiental ja-

ren een Nordic Walking groep met zo’n 20 verschillende wandelroutes. Deze 

groep van rond de 10 – 15 personen bestaat nog steeds en soms loop ik mee 

wanneer de wandelingen aan deze zijde van de Maas zijn. Het plezier, de lol 

en het sociale aspect combineren met een sportieve activiteit. 

Het regelmatig wandelen met een groep is geweldig leuk en daarom een pei-

ling van de belangstelling bij de PVGE in het Helmondse. 

In de omgeving van Helmond zijn in vlak terrein en natuurgebied gevarieerde  wandelingen mo-

gelijk.  

Ik heb een paar verkenningen uitgevoerd en denk aan de volgende uitgangspunten. 

− Wandelen in een gebied niet verder dan maximaal 10 km van Helmond. 

− Parkeren, vertrek en aankomst (bij voorkeur) bij een uitspanning met terras. 

− Wandelen in gemiddeld tempo; lengte van de wandeling 6 á 7 km. 

− Elke dinsdagmiddag, vertrek om 13.30 u, wandelen anderhalf tot 2 uren. Wanneer het echt 

“hondenweer” is, slaan we die wandeling over. Info per mail (of tel.) op dinsdagochtend.  

− Elke wandeling start met een lichte warming-up en eindigt met cooling-down. 

− Wandelingen bij voorkeur in de natuur met soms onvermijdelijk verharde weg. 

− Na afloop op eigen rekening gezamenlijke wat drinken en keuvelen.  

− In de periode juli tot medio augustus wandel pauze. 

− Deelnemers kunnen een eigen wandel route inbrengen.  

− Er zijn geen deelnemers kosten. 

− Deelnemers zorgen zelf voor vervoer en nemen individueel deel op eigen risico. 

− Zorg voor juiste uitrusting en waterdicht wandelschoeisel. 

− Elke week na de wandeling afspreken waar de volgende wandeling plaatsvindt. Alle deelne-

mers worden daarover via email geïnformeerd. 

Nu zal niet iedereen een geoefend Nordic Walker zijn; dat is niet erg. Op YouTube staat een aar-

dig instructie filmpje van 2 Belgische dames;  

https://www.youtube.com/watch?v=7MTGhCRbXKs  

Zelf hanteer ik de ALFA techniek (poules met handschoentje), kijk maar eens op YouTube. 

Natuurlijk zijn in onderling overleg uitstapjes naar verder weg gelegen wandelroutes mogelijk. 

Belangrijk motto is “Gezamenlijk wandelen waarbij Plezier vóór Prestatie gaat”.  

Wanneer je het al langer van plan bent, en deze activiteit je aanspreekt, meld je aan per email bij 

mij: rolns@aol.nl. Vermeld daarbij naam, telnr. 

Wanneer er aanmeldingen binnen zijn informeer ik een ieder voor de kennismaking en over de 

eerste wandeling. 

Met groet, Rob 

https://www.youtube.com/watch?v=7MTGhCRbXKs
mailto:rolns@aol.nl
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Armoede onder AOW-gerechtigden.  

KBO-Brabant houdt een viertal bijeenkomsten met betrekking tot het thema Armoede onder 

ouderen in Brabant. Op hun website formuleerden ze het zo: 

“Te veel Brabantse ouderen hebben een laag inkomen in combinatie met hoge woon- of zorg-

kosten en schamen zich om daarover te praten. Ondertussen schieten gemeenten – sinds een 

paar jaar verantwoordelijk voor armoedebeleid – schromelijk tekort en zijn de onderlinge ver-

schillen groot. KBO-Brabant ondersteunt Afdelingen en Kringen die werk willen maken van een 

beter armoedebeleid in hun gemeente. Daarvoor is onder meer de Handreiking Armoedebeleid 

opgesteld en worden in januari 2020 vier regionale bijeenkomsten gehouden…..” 

In 2019 was er al aandacht van KBO-Brabant voor armoede onder AOW’ers met een hoorzitting 

op 3 juni 2019 door de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer 

onder leiding van Corrie van Brenk van 50 Plus. Met deskundigen, o.a. Hein van Mulligen van 

CBS en Arjan Vliegenthart van het Nibud en ervaringsdeskundigen aangeleverd door KBO-

Brabant, als ook Ger Roelofs (lid PVGE-Helmond), belastinginvuller bij de VBOH, die namens 

een viertal mensen met alleen AOW het woord voerde en de problemen voortreffelijk voor het 

voetlicht bracht. 

Op 21 januari 2020, was ik, samen met VBOH-medebestuurder Piet Maas, Ger Roelofs en de 

armoederegisseur van de gemeente Helmond, Erika Dekens bij de bijeenkomst in Veldhoven. 

Inleider en voorzitter van KBO-Brabant, Leo Bisschops had het over de inkomsten en uitgaven. 

Het gaat niet alleen om kijken naar het inkomen. CBS en CPB schermen dan graag met gemid-

delden en dan blijkt dat de groep ouderen weinig armoede kent en gemiddeld nogal wat ver-

mogen heeft. Daar wijzen een aantal politieke partijen graag op. Maar dat verdoezelt het pro-

bleem en noopt niet tot maatregelen. Als je wat verder inzoomt, blijkt dat een substantiële 

groep ouderen op of zelfs onder de armoedegrens leeft. Het Rijk is verantwoordelijk voor het 

inkomen. En ook daar wordt in de statistieken alleen maar naar gekeken. Tegelijk zie je dat ook 

juist het rijk allerlei lastenverzwaringen doorvoert. En armoede wordt niet alleen bepaald door 

inkomen, maar ook door de uitgaven. Denk aan onvermijdelijke zorgkosten, de hoge huren en 

stijgende energielasten. De onvermijdelijke uitgaven, die in deze groep gemiddeld al de helft 

van het inkomen opslokken. De hoge huren bijvoorbeeld. 

Het rijk bepaalt dus veel en vervolgens mogen de gemeen-

ten “pleisters” plakken tegen armoede. De gemeente voe-

ren allerlei ondersteunende regelingen uit, die moeten 

voorkomen dat mensen over het randje vallen. Regelingen 

die soms voorheen nog door het Rijk uniform werden uit-

gevoerd.  

Denk aan de regeling Wtcg, Wet tegemoetkoming chro-

nisch zieken en gehandicapten, die per 1 januari 2016 is 

ingetrokken. 

Henk Weijnen leidde ons vervolgens door allerlei gemeen-

telijke regelingen, van bijzondere bijstand tot mantelzorg-

compliment. Ze voeren ze allemaal verschillend uit.  

Het aanbod is voor heel veel mensen al lastig om te ken-

nen. Je moet maar weten waar je recht op hebt allemaal. 

Dat is voor ouderen (minder of niet digitaal vaardig), ook 

nog eens extra lastig. Dus maken veel ouderen geen gebruik van die regelingen. Wellicht kan de 

belastingdienst, die alle inkomens in Nederland kent, de gegevens doorspelen, zodat gemeenten 

weten wie er een minimaal inkomen heeft en proactief deze regelingen kunnen aanbieden.  

Er rust nu onder de groep ouderen ook nog eens een veel groter taboe op armoede. Ze lopen 

daar niet graag mee te koop. Als je in je goede kleren in de kerk zit, was er niets aan de hand, 

illustreerde Leo Bisschops dit beeld. 

 

Verder op de volgende pagina 
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Vervolg van vorige pagina 

 

N 
a de pauze vond er een gesprek plaats met een forum, bestaande uit Henk Weijnen, Wet-

houder van Valkenswaard voor o.a. zorg en welzijn en zorg en inkomen, Mieke Theus en 

“onze” Erika Dekens, armoederegisseur van de gemeente Helmond, die door Leo Bis-

schops vóór de bijeenkomst spontaan gevraagd werd in het forum zitting te nemen.  Leo leidde 

de sessie en speelde de vragen door aan het betreffende forum lid. Een zeer nuttige bijeenkomst. 

Over twee weken heeft KBO-Brabant een gesprek met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, Tamara van Ark. Dan neemt hij alles mee ter bespreking over armoede onder 

ouderen. Hij neemt ook een rapport mee dat minister Koolmees op 20 december 2019 naar de 

Kamer heeft gestuurd. Minister Koolmees heeft een rapport door CPB laten maken m.b.t. “de 

doorlichting van artikel 8 begroting Oudedagsvoorziening." (Zie de twee links beneden.) Het on-

derzoek behelst het volgende. Het gaat hierbij om de doelmatigheid van de AOW. Twee doelen 

gelden hier: 

1) Voorkomen van armoede van mensen in de AOW-leeftijd en 

2) De AOW fungeert als basis onder het drie pijler pensioenstelsel, in totaliteit tot doel heeft 

dat gepensioneerden zich niet met een grote inkomensachteruitgang geconfronteerd zien 

ten opzichte van de periode voor pensionering. De conclusies zijn de volgende. 

De AOW-uitkering zit boven het maatschappelijk minimum met vergelijkbare andere leeftijds-

groepen (bijstand) en schiet de doelmatigheid (voorkomen van armoede) voorbij. Ook in vergelij-

king met het buitenland is de AOW ruim. Onze oudere heeft de minste kans op armoede door 

onze AOW. 

Bij pensioenen is geen norm gesteld aan de basisvoorziening, maar ook hier is de conclusie: ruim. 

Er kan dus bezuinigd worden op de AOW, als dat door omstandigheden nodig mocht zijn. De 

kosten van de vergrijzing die uit de hand lopen, zoals er nu door CPB en kranten gemeld wordt? 

Het rapport werkt in hoofdstuk 10  een aantal scenario’s uit hoe hoeveel er bespaard kan worden 

op de AOW. Koolmees vermeld ook in de brief dat hij geen risico ziet dat Nederland beschuldigd 

kan worden van ongerechtvaardigde onteigening. Dat legt het rapport uit. 

Heel grof zo: De AOW wordt verlaagd door in het referentie inkomen (Minimumloon met twee-

maal de heffingskorting) eenmaal de heffingskorting te schrappen, hetgeen leidt tot ongeveer een 

lagere bruto AOW van ongeveer € 2200,- minder AOW. 

De andere vermindering is alles terugbrengen tot een gehuwde deel van de AOW-uitkering (50%) 

of 57 % hetgeen een forse inkomensachteruitgang betekent, maar nog net niet de bedelstaf voor 

alleenstaanden, zeg ik erbij. 

Het geheel kan 1 januari 2022 ingaan en gaat dan een periode van 20 jaar in beslag nemen. Dat 

betekent dat naast voorlopig het niet indexeren van pensioen (Klaas Knot in de Volkskrant van 

zaterdag 21 december 2019) en het korten er mogelijk de komende tijd ook elk jaar voor alle 

AOW-gerechtigden, de AOW naar beneden kan gaan.  

Merkwaardig dat ik hierover niets in de kranten lees. Leo 

Bisschops schrok van het bestaan van dit rapport en neemt 

het mee naar het gesprek met de Staatsecretaris Tamara 

van Ark. 

Als een kabinet hier mee aan de gang zou gaan is het een 

bommetje onder de AOW en weer een middelvinger naar 

de vakbonden.  

Goed dat KBO-Brabant aandacht besteed aan dit onder-

werp, wat armoede onder ouderen wordt door de statistie-

ken verbloemd in dit gave land van premier Rutte en mi-

nister Koolmees. 

 
https://www.rijksoverheid.nl/…/kamerbrief-beleidsdoorlichti… 

https://www.rijksoverheid.nl/…/beleidsdoorlichting-artikel-… 

 

Wilma Berkhout 

vakbeweging 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/20/kamerbrief-beleidsdoorlichting-artikel-8-begroting-szw-oudedagsvoorziening
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/20/beleidsdoorlichting-artikel-8-oudedagsvoorziening


Vrijwillige Ouderen Adviseur 

Coördinator; Vacature wordt verlopig inge-

vuld door bestuursleden van de VBOH 

Tel: 0492-792392           Email: info@vboh.nl  

WMO Clientondersteuner 

Coördinator;  wordt ingevuld door be-

stuursleden van de VBOH 

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbewijs B en A: 

• Jonger dan 60 jaar. Een rijbewijs verlengd voor uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet 

te worden gekeurd 

• Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is 

niet nodig. 

• Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is 

niet nodig. 

• Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring nodig 

als het oude rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag. 

• 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht. 
 

PVGE leden kunnen zich, na telefonische afspraak, tel 541248, tegen een speciaal tarief, me-

disch laten keuren bij de heer G. Bouten, gepensioneerd bedrijfsarts, Vivaldilaan 1.  

Bron: folder Rijksoverheid,  “U bent 60+ en automobilist?” 

− “Het ziet er toch niet meer uit tegenwoordig!”  

− “Hoe bedoel je?” vroeg ik mijn vrouw.  

− “Nou ja ze lopen er tegenwoordig bij met gaten in hun broek en kijk is 

hoe versleten de stoffen er in de winkel al uitzien. Vroeger zagen we er 

tenminste netjes uit in onze zondagse kleding. We waren om door een 

ringetje te halen.” 

− “Ja maar, wierp ik tegen, het was toen wel niet bewegen en stilzitten. 

Mooi aanzitten en dom kijken zeggen ze in West-Friesland. Zondags was 

het rust. Tegenwoordig trekt iedereen er lekker op uit. De evenementen 

zijn niet aan te slepen. Zouden wij ook eens moeten gaan doen.” 

− “Nou dat hoeft voor mij ook niet. Ik zou niet eens kunnen met mijn versleten knie. Mijn lijf 

is nu ook nog in een slijtageslag. Maar als je er dan toch knap bij wilt zitten kun je niet 

eens fatsoenlijke kleding kopen.” 

− “Aan wie wil je dat dan laten zien als je de deur niet eens uit gaat?” 

− “Dan doe ik het toch voor jou!?” 

− “Ik neem je zoals je bent hoor, je hoeft niets voor mij te verbergen. Ik weet wel wat er on-

der zit en ondanks dat hou ik van je! En schat, laten we het nu maar accepteren. We zijn 

sleets met en zonder kleren. 
 

Arie Moerkerk 
Hoorn 

Sleets 

RIJBEWIJSKEURING 
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Eten, maak er wat van!................................... 

Boxty pancakes zijn heerlijke aardappelpannenkoekjes die traditioneel in Ierland op een aantal 

feestdagen worden gegeten, maar tegenwoordig ook op andere dagen hun weg naar de keuken 

vinden. Oorspronkelijk werden ze uitsluitend gegeten met Halloween, op Saint-Brigid’s day (1 

februari) en de laatste dag van carnaval. 

De arme bevolking in Ierland heeft eeuwenlang uit nood gedwongen aardappelen als hoofd-

voedsel gegeten en is daardoor heel creatief geworden in het verwerken van dit ingrediënt. Zo-

als in deze lekkere aardappelpannenkoekjes.  

Boxty pancakes worden gemaakt met een mengsel van gekookte, gepureerde, aardappels en 

rauwe, geraspte, aardappels. Gebruik gerust een restje aardappelpuree. Dat scheelt weer een 

handeling en zo gooi je niks weg. (bron: lekker tafelen) 

Een oude Ierse gedicht zegt: "Boxty on the griddle; boxty in the pan. If you can't make boxty, 

you'll never get a man!" 
 

Dennis Collins 
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Boxty pancakes 
Ingredienten 

− 150 gr geraspte aardappel 

− 150 gr aardappelpuree 

− 100 gr. bloem 

− 1 tl. bakpoeder of bakzout (baking soda) 

− 75-100 ml. karnemelk of melk verzuurd 

met citroensap 

− flinke snuf zout 

− 2 eieren 

− ½ bosje bieslook 

− peper 

− +/- 50 gr. boter of 50 ml. plantaardige olie 

Methode  

− Schil de helft van de aardappelen en kook gaar. Stamp de gare aardappels met een pu-

reestamper fijn. (TIP - gebruik een restje aardappelpuree!) 

− Doe de puree in een mengkom en voeg de bloem, het bakpoeder en het zout toe.  

− Roer alles even om. Breek de eieren en kluts ze even door.  

− Voeg ze toe en begin met 75 ml. (karne)melk toe te voegen. Roer alles weer even om. 

− Rasp de overgebleven rauwe, geschilde, aardappel(en) en voeg dit ook toe aan het be-

slag/deeg. (TIP: doe dit niet al eerder, want dan verkleuren de aardappelen.) 

− Roer alles goed door elkaar, het moet een beetje dik, papperig beslag zijn, dat niet te 

veel uitloopt. Voeg eventueel nog een beetje (karne)melk toe en anders nog een beetje bloem. 

− Knip de bieslook fijn en meng door het beslag.  

− Een paar flinke draaien met de peper molen om op smaak brengen en bakken maar. 

− Smelt een klontje boter of een lepeltje olie in een koekenpan en bak er pannenkoeken 

van, liefst met een doorsnede van ongeveer 8 à 10 cm. Als je ze mooi rond wilt houden, 

kun je een kookring gebruiken, die je weer verwijdert, zodra de pannenkoeken een 

beetje stevig beginnen te worden. 

− De boxty pancakes kunnen prima worden warm gehouden of opnieuw worden opge-

warmd in de oven. 

− Serveer met gebakken bloedworst en gepocheerde eieren voor een hartige optie, of blus 

in ahornsiroop en top met knapperige spek voor iets zoetiger. 

 

 

Commentaren 

en/of tips zijn 

altijd welkom. 

Misschien heb 

jij ook een re-

cept dat je wilt 

delen met de 

overige leden. 

Schroom niet 

mail  

de redactie. 

https://lekkertafelen.nl/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
https://helmond.pvge.nl/
mailto:redactie@pvge-helmond.nl


Fietsclub “de Trappers” 
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Fietsclub “de Trekkers” opnieuw opstarten 

Hier fietsen we om de 14 dagen met gemiddeld 8-12 personen zo’n 35-40 km rond Helmond. 

We starten deze fietstochten altijd om 13:00 uur bij Zzwembad “De Wissen’’ Keizerin Maria-

laan 1, 5702 te Helmond. We fietsen of wel een route volgens de Fietsknooppunten of wel een 

andere route door mooie natuurgebieden. 

Halverwege zoeken we altijd een restaurant/terras waar we een drankje kunnen nuttigen. 

De deelnemers hebben of wel gewone fietsen, of een elektrisch fiets de gemiddelde snelheid 

wordt aangepast aan de groep maar ligt tussen de 15 en 18 km. 

Voor 2020 is de planning als volgt: start woensdag 8 April, 22 April, 6 Mei, 20 Mei,  3 Juni, 17 

Juni, 1 Juli, 15 Juli, 29 Juli, 12 Augustus, 26 Augustus, 9 September, 23 September, 7 Oktober 

en als laatste 21 Oktober. 

Alle data zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze fietsclub buiten de eigen consumpties op de terrassen 

die zijn voor eigen rekening. 

We sluiten het fietsseizoen af met een gezamenlijke lunch op eigen kosten waarbij we het sei-

zoen evalueren. 

Mocht u interesse hebben om  mee te fietsen neem dan contact op met Jan Snelderwaard 

email: j.snelderwaard@upcmail.nl 

U wordt dan 2-wekelijks geïnformeerd over het wel of niet doorgaan van de fietstocht. 

Deze fietsclub willen we opnieuw opstarten, indien hier voldoende belangstelling voor is. 
 

− De bedoeling is dat we dan met de auto naar een mooi gebied in de omgeving 40-60km 

rijden en daar een mooie fietstocht maken. 

− Hiervoor is dus een auto met een fietsendrager noodzakelijk om naar het vertrek/ eind-

punt te rijden. 

− Vanuit het vertrekpunt rijden we dan ook zo’n 30-40 km met halverwege een gezamenlij-

ke lunch. 

− Het is de bedoeling dat we per koppel/ deelnemer een route uitstippellen en bekijken 

waar we ergens kunnen lunchen en daar afhankelijk van de grootte van de groep een re-

servering voor maken.  De route zal bij toerbeurt uitgezet moeten worden. 

− De frequentie van deze club willen we op 1 x per maand houden in het seizoen. 

− Dus aan deze groep zijn wel eigen kosten verbonden, zoals autorit en lunch en eventueel 

nog een terras indien gewenst. 

− Dit alles zal echter gestalte krijgen indien er voldoende belangstellenden zich aanmelden.  
 

Indien u hier belangstelling voor heeft neem dan contact op met  

Jan Snelderwaard email: j.snelderwaard@upcmail.nl 

mailto:j.snelderwaard@upcmail.nl
mailto:j.snelderwaard@upcmail.nl


NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
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V 
oor het eerst werd onze nieuwjaarsbijeenkomst 

gehouden in “de Geseldonk” en alhoewel je nu 

wel heel dichtbij kunt parkeren was het voor mij 

even zoeken komend vanuit de Heeklaan. Gelukkig heb-

ben wij tegenwoordig navigatiesystemen en waren wij op 

tijd. Helaas hadden wij geen eigen ruimte en de aanwezi-

ge biljarters waren geenszins gelukkig met onze aanwe-

zigheid. Toch was het leuk om bij een goede opkomst van 

ruim 45 personen zoveel bekende gezichten te zien en de 

mogelijkheid te kunnen benutten  elkaar een gelukkig en 

gezond 2020 te wensen. Onze voorzitter Wilma vertelde 

wat er al gepasseerd was in 2019 en onze plannen voor het komende jaar. Veel is en 

wordt ingezet op het gebied van belangenbehartiging en samenwerking met in het bij-

zonder onze invloed binnen het VBOH (Verenigde Bonden Overleg Helmond). De rol 

die de PVGE-leden vervullen in het kader van belasting invullers, clientondersteuning 

en advisering en wat meer t.b.v. vele ouderen in Helmond (ook niet leden) is niet te on-

derschatten en heel belangrijk. Ook onze inzet op lokaal, regionaal, provinciaal en zelfs 

landelijk niveau, vaak in goede samenwerking met de KBO, is niet gering en wij zullen 

dit beleid voortzetten in 2020. 

Hopelijk zullen wij voor onze Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) op 12 maart 

a.s. een “dedicated” ruimte tot onze beschikking hebben en dat velen van onze leden 

aanwezig zullen zijn. 

 

  Dennis Collins 

Museumclub “de Spotters” 

Zoeken 

Zoeken 

Zoeken 

Zoeken 

Zoeken 
Zoeken 

D 
aar er een te geringe belangstelling bestaat voor een uitstapje in februari is be-

sloten om deze te annuleren. Er waren maar 6 personen die zich ervoor had 

aangemeld  waarvan 3 bestuursleden en de partner van een daarvan. In het 

voorjaar zullen wij nog een poging wagen daar het zoveel meerwaarde heeft als er mu-

seaal bezoek als groep georganiseerd kan worden. Vooral de mogelijkheid om een gids 

te kunnen regelen bied zoveel meerwaarde dat wij vooralsnog een poging zullen wagen 

iets te organiseren. 

Heb jij interesse in museumclub “de Spotters” dan laat het de coördinator Dennis Col-

lins weten via, redactie@pvge-helmond.nl Je ontvangt dan gerichte informatie over ge-

plande bezoeken.  

 

  Dennis Collins 

Website PVGE-Helmond Facebook PVGE-koepel 

mailto:redactie@pvge-helmond.nl
https://helmond.pvge.nl/
https://www.facebook.com/pvge.koepel


H 
ebt u ideeën over wat de PVGE voor u kan betekenen, 

of wat u samen met andere leden zou willen doen? 

Ideeën kunt u mailen naar contact@pvge-helmond.nl 

of secretariaat@pvge-helmond.nl. Ideeën worden besproken in 

het bestuur en daarna  gepubliceerd in ECHO om de  

belangstelling onder de leden (per mail) te peilen.  

IDEEENBUS ? 

MC Top duikt in de historie 
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Op 21 jan hebben een aantal leden van MC Top een bezoekje gebracht aan: 

 Museum van alles wa 

50cc Crossmotoren & Sport Bromfietsen 
Scheiweg 8 Gemert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zeer geslaagde ochtend waarbij we na de koffie en 

vlaai ons gaan vergapen aan de vele, vele bromfietsen. 

Je hebt verzamelaars en verzamelaars, maar hier staat 

zo ongeveer alle merken en modellen, die wij als seni-

oren ons kunnen herinneren. 

Niet alleen bromfietsen, maar ook andere voorwerpen zoals naaimachines en typemachines ge-

ven ons weer een terugblik in ons geheugen. 

Een kleine deceptie was de mededeling, dat er geen foto's gemaakt mochten worden, maar dit 

zou goed gemaakt worden. 

De lunch was goed verzorgd met vers gemaakte groentesoep en broodjes ham en kaas. 

Daarna terug het museum in voor een foto sessie. Hiervan de foto hierboven het bewijs. 

Toch leuker was het idee van de eigenaar om in deze uitgebreide collectie je “eigen” brommer 

uit te zoeken en daarmee op de foto te gaan. 

Een bijzondere manier om je brommer tijd weer even opnieuw te beleven. 

 

Koos Middeljans 

mailto:contact@pvge-helmond.nl
mailto:secretariaat@pvge-helmond.nl


Dagbesteding in Helmond 
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Er zijn veel mogelijkheden voor dagbesteding voor ouderen in 

Helmond. 

Maartje Vos-Swinkels, van de LEV-groep, onderzocht, in opdracht van de gemeente Helmond, 

de mogelijkheden van informele dagbesteding en natuurlijke inloopplekken voor ouderen in 

Helmond. De PVGE nam kennis van haar zorgvuldige inventarisatie en constateerde dat er voor 

ouderen erg veel mogelijkheden zijn voor dagbesteding. Via de volgende link kunt u direct ken-

nis nemen van de mogelijkheden   

https://drive.google.com/open?id=1-HFDpgTooJChhAMjNtOK_JQ6gIAuGv2I&usp=sharing  

Het is de moeite waard om de kaart met mogelijkheden te bekijken. Niet alle voorzieningen zijn 

in uw buurt, maar wel is er veel te doen in de buurt. Als u vervoer kunt regelen, bent u al een heel 

eind op weg om uw dag(en) te vullen met aangename activiteiten en ontmoetingen. Trek de stou-

te schoenen eens aan! Maartje Vos heeft bij elke activiteit de aanmeldwijze aangegeven; wel zo 

gemakkelijk.  

Ik begrijp dat niet alle PVGE-leden computervaardig zijn en soms een duwtje in de rug nodig 

hebben.  

Mevrouw X belde me eens 

en ik bemiddelde naar een 

sportactiviteit voor oude-

ren, waar ze nu al geruime 

tijd aan meedoet en geniet 

van de contacten (en de 

beweging). 

Mevrouw Y, geen PVGE-lid 

van onze afdeling, vroeg 

me hoe lang de uitvoering 

van de Mattheus Passion in 

Veghel zou duren, waar-

voor ze kaartjes had ge-

kocht. Ik wilde mevrouw 

niet zelf aan het zoeken zet-

ten en ging voor haar 

googelen op de PC. Ik kon 

haar na tien minuten de 

eindtijd van de voorstelling 

laten weten. 

Als u iets wilt gaan ondernemen en u zoekt een activiteit in uw buurt, dan kunt u me vragen om 

de inventarisatie van Maartje Vos te raadplegen. Liefst heb ik de vraag per mail, want ik heb nog 

gewoon een dagbaan in het onderwijs.  

 Als u geen mail gebruikt, kunt u misschien een kennis vragen om het mailbericht voor u te ma-

ken en te verzenden naar contact@pvge-helmond.nl .  

Ook kunt u mailen naar Maartje Vos maartje.vos@levgroep.nl . 

Alle lof voor Maartje Vos die deze geweldige inventarisatie heeft gedaan. Tot uw dienst! 

Han van der Aart 

https://helmond.pvge.nl/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
https://drive.google.com/open?id=1-HFDpgTooJChhAMjNtOK_JQ6gIAuGv2I&usp=sharing
mailto:contact@pvge-helmond.nl
mailto:maartje.vos@levgroep.nl
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Derivaten speculeren op de veranderingen in rente. Je dekt bijvoorbeeld 

een verdere daling van de rente af. Op zichzelf kan dat nooit een afgewogen 

onderdeel zijn van de beleggingsstrategie van een pensioenfonds. Dan gaat 

het erom om zoveel als mogelijk rendement te genereren. Derivaten schep-

pen alleen werkelijke waarde als zij op een bepaald moment met winst kun-

nen worden verkocht door het pensioenfonds. Maar omdat ze aangeschaft 

zijn om zich in te dekken tegen rentedalingen moeten ze worden aangehou-

den, omdat immers een verdere rentedaling mogelijk blijft. En zodra de 

rente weer gaat stijgen dalen deze derivaten in waarde en moet worden bij-

gestort. 

Het indekken tegen rentedalingen gebeurt alleen maar om daling van de dekkingsgraad tegen te 

gaan. Niet om meer rendement te halen. Daarmee wijkt een pensioenfonds af van haar basis-

doelstelling. Het risico op een rentedaling is immers al ongeveer afgedekt door ook te beleggen 

in vastrentende waarden. Bij dalende rentes stijgen obligaties en andere vastrentende leningen 

in waarde. Inclusief deze waardestijgingen zijn vastrentende waarden daarmee ongevoelig voor 

rentedalingen. En als rentedalingen zijn gemanipuleerd zoals nu het geval is door het handelen 

van de ECB, dan zijn de waarden van aandelen en onroerend goed daar ongevoelig voor. De 

waarde van de belegde middelen en het rendement daarop wordt niet of slechts in geringe mate 

beïnvloed door de dalende rente. 

De Vestia affaire hebben we nog vers in het geheugen. Daar ging het gigantisch mis.  

Investeren in producten alleen om de dekkingsgraad te beïnvloeden is het creëren van schijnze-

kerheid. Het is een korte termijn beleid dat niet past bij de zeer lange adem van een pensioen-

fonds. Het schept geen werkelijke waarde op de balans van een pensioenfonds. Het stelt de dek-

kingsgraad boven het rendement. Door de introductie van de risicovrije rente op marktbasis is 

een dagelijks schommelende waarde bepalend geworden voor het beleid van pensioenfondsen! 

Om in economische termen te spreken: de variabele rekenrente heeft een nieuw balansrisico ge-

ïntroduceerd. Dit risico kan worden afgedekt maar die afdekking beschermt niet het vermogen, 

wel de dekkingsgraad. Maar pensioenen worden niet betaald door de dekkingsgraad. Pensioen 

worden betaald door de premie en het rendement daarop. Ofwel uit de belegde middelen van een 

pensioenfonds. Kijk naar het ABP. Als je met €173 miljard kunt indexeren zou je dan met €445 

miljard wel moeten korten? Zie ook mijn verhaal over de verplichtingen in het vorige nummer 

van Pensioenbelangen. Die verplichtingen veranderen niet door de schommelende ECB-rente. 

Rutte heeft het dus helemaal bjj het verkeerde einde als hij stelt dat de verplichtingen verdrie-

voudigd zijn. Dat is helemaal niet zo. De dekkingsgraad wordt verkleind door de rekenmethode 

dat met de ECB-rente de beleggingen contant gemaakt moeten worden. 

Nu heeft de voorzitter van NBP, Willem Schuddeboom, aan EIOPA (de Europese toezichthouder 

op pensioenfondsen en verzekeraars), een aantal vragen gesteld omtrent hetgeen in de Europese 

Richtlijnen IORP I en IORP II staat over het gebruik van derivaten en hoe dat in onze nationale 

wetgeving is terechtgekomen. Het blijkt dat in de Pensioenwet een veel ruimer begrip voor het 

gebruik van derivaten wordt gehanteerd. Dat er zinsneden uit de Europese regelgeving zijn weg-

gelaten. Elders in dit blad moet u zijn artikel maar eens lezen. Maar ik heb horen fluisteren dat 

men bij die toezichthouder en de EU-Commissie – “not amused” is over dit shoppen in EU-

regelgeving. Mij lijkt het in de hemel prijzen van het afdekken van het risico van de rentedaling 

door pensioenfondsen puur om de dekkingsgraad te beïnvloeden en het verketteren van de fond-

sen die dit balansrisico niet willen lopen, uiterst riskant. Wat als dadelijk ineens de rentes toch 

gaan stijgen. Roepen Koolmees en Knot dan ineens het omgekeerde? Is het ABP dan ineens geen 

goktent meer, omdat zij géén balansrisico wilden lopen en bij stijgende rente het er ineens won-

derlijk goed voorstaat met de dekkingsgraad bij het ABP of PFZW? 

Als ik Knot, Koolmees, of Van Wijnbergen was, zou ik voorzichtig zijn in mijn veroordelende uit-

spraken. 

En analoog naar Seneca en Carthago: “overigens ben ik van mening dat de rekenrente omhoog 

moet.” 

 
Wilma Berkhout. 


