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Nieuwsbrief dec.20/jan.2021

Het bestuur van de KBO afdeling Oerle
wenst u en uw dierbaren
een Zalig Kerstfeest en
een Gelukkig en Gezond 2021.

Beste leden,
In maart van dit jaar knalden we samen tegen
een onzichtbare maar keiharde muur!
Een complex virus trok de handrem erop!
•
•
•
•
•
•
•

Geen Eurovisie Songfestival in
Rotterdam!
Geen Europees kampioenschap voetbal!
Geen Olympische Spelen in Tokyo!
Geen Formule 1 in Zandvoort!
Geen 75 jaar vrijheid festiviteiten!
Ook geen koersballen, kaarten, etc.
Sinterklaas in hele kleine groepjes!
En de aanstaande feestdagen bijna
alleen of in zeer kleine kring!

2020 is een jaar waarin iedereen in meer of
mindere mate het moeilijk heeft gehad. Mensen
die zelf besmet zijn geweest met het Covid-19
virus, een dierbare hebben verloren door
Corona, familie of vrienden hebben die in de
zorg werken of in de horeca en niet weten of ze
het in 2021 redden. De druk is heel groot
geweest en wordt, gezien de actuele
ontwikkelingen, niet minder.
Druk brengt boter voort en heel veel druk ‘goei
boter’!!
‘Goei boter’ zijn de vele mooie verhalen van
mensen die elkaar actief blijven helpen in de
eigen straat en buurt. Het is hartverwarmend
hoe men elkaar, ondanks de beperkingen die er
zijn, niet vergeet en voor elkaar blijft zorgen.
Het laat zien hoeveel veerkracht we hebben. En
die hebben we het komend jaar nog hard nodig
vooraleer we weer in veilig vaarwater zitten.
Het is tijd voor een nieuw begin waarin we
moeten accepteren dat er altijd onzichtbare
bedreigingen zullen blijven. Ook tijd om te
ervaren dat deze fase ook nieuwe kansen biedt
en een opmaat kan zijn tot nog meer
saamhorigheid en vooral vertrouwen in elkaar!
Huub Stroeks, voorzitter

Pensioenperikelen
Zoals u weet heeft er al jaren geen verhoging van
onze pensioenuitkeringen plaatsgevonden.
Een van de oorzaken daarvoor is het beleid van de
overheid, gevat in de Pensioenwet.
Reden voor KBO-Brabant om, met behulp van
juristen, te onderzoeken of daar geen wijziging in
kan optreden.
Er zijn door de juristen voldoende argumenten
gevonden om een juridische procedure te starten
tegen de Nederlandse Staat.
De procedure is een aantal maanden geleden
officieel gestart.
Met het oog op de rechtszaak wil KBO-Brabant graag
weten of, en zo ja hoeveel leden van onze
seniorenvereniging
KBO-Brabant
pensioen
opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van
een van de volgende fondsen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars
Pensioenfonds Detailhandel
Pensioenfonds Metaal en Techniek
Pensioenfonds van de Metalelektro
Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
Pensioenfonds PNO Media

Daarom vragen wij u aan te geven of u bij een van
genoemde pensioenfonds(en) bent aangesloten.
HOE MOET U DAT DOEN??
U stuurt een email naar:
Marijkevanlieshout65@gmail.com
met uw antwoord of u belt naar 0622215897.

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk
uw antwoord.
Bij voorbaat onze dank.

