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Activiteiten april     
 Zondag 10 april uitvoering Fit  door Senioren voor senioren Huize de Berg 15.00 uur  

dinsdag 12 april koffie-uurtje Luciushof 14.00 uur     

Donderdag 21 april Brooker Shanty’s Luciushof 14.00 uur     

     

     

     

Dit mag u zeker niet missen!     

Het Brooker Shanty koor brengt Nederlandse en Duitse 

zeemansliederen ten gehoor en ook Engelse Shanty’s. 

Dit doen zij al sinds 2006.     

     

Zij hebben inmiddels ook 2 cd’s uitgebracht.     

Kortom een koor dat u gehoord en gezien moet 

hebben.     

     

     

     

Pas op voor onnodige doorschakeldiensten Belastingtelefoon                                

  

De Belasting Telefoon beantwoord gratis vragen over de belastingaangifte. Sommige sites bieden 

dure doorschakeldiensten met de dienst. Trap er niet in.  
  

Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. De Belasting Telefoon is een onderdeel van 

de Belastingdienst. Medewerkers beantwoorden gratis vragen met betrekking tot de aangifte. 

Bepaalde websites schermen met doorschakeldiensten die de beller in contact brengen met de 

Belasting Telefoon.  

Eigen nummer  
Deze diensten kosten al gauw 1 euro per minuut. Let daarom de komende tijd goed op en neem 

alleen contact op met Belasting Telefoon met het eigen nummer. Dit is namelijk gratis. Het 

nummer van de Belasting Telefoon is 0800-0543  

  

  

  



Seniorenorganisaties vragen aandacht voor AOW     

     

KBO-PCOB, Anbo, Koepel Gepensioneerden en NOOM gingen 

met een Valentijnskaart op zak op 14 februari naar Den Haag 

om aan de Haagse politici te vragen wat liefde voor de 

senioren te tonen.     

Sinds 1980 zijn de AOW en het minimumloon onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Maar het koppel moet na vier 

decennia uit elkaar. Het minimumloon gaat met 7,5 procent 

extra omhoog, maar aan AOW’ers gaat die eenmalige stijging voorbij.     

     

Pensioenfondsen staan er beter voor, maar geen optimisme over koopkracht     

     
De grote pensioenfondsen staan er beter voor dan de afgelopen jaren. Maar het is zeer de 

vraag of er later dit jaar mag worden geïndexeerd. Bovendien zal een eventuele verhoging de 

stijgende prijzen zo goed als zeker niet bijhouden. Daarvoor waarschuwen de gezamenlijke     

seniorenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden, KBO Brabant en NOOM in een 

reactie op de cijfers van de grote pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen 

PME PMT.     

     

Als in de tweede helft van dit jaar de dekkingsgraad wordt verlaagd naar 105%- volgens de 

regelgeving die nu in voorbereiding is, moet de beleidsdekkingsgraad de komende periode dus 

flink stijgen. Om de pensioenen met 2% te verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad ten minste 

107% worden, omdat na de verhoging de dekkingsgraad niet onder de 105% mag komen.     

     

Het kabinet moet de belofte van een koopkrachtig pensioen nu eindelijk waarmaken, 

aangezien gepensioneerden en aanstaand gepensioneerden in koopkracht al jaren 

achterblijven bij andere groepen.     

     

Hoe veilig voelt U zich op internet?     

     
Surfende senioren zijn vaardig, maar onzeker.     

Senioren doen er veel aan om zo veilig mogelijk te internetten, en ze zijn 

er best goed in: acht op de tien beoordelen hun vaardigheden met een 

(ruime) voldoende.     

     

Toch is ruim 80% ook weleens bang een fatale internetfout te maken of  

slachtoffer te worden van internetcriminaliteit. Dat blijkt uit het KBO-PCOB  Deze foto van 

onderzoek    

internet en veiligheid, gehouden onder 1950 Nederlandse senioren die gebruik maken van internet.     

     

Acht op de tien senioren waarderen hun internetvaardigheid en -handigheid voldoende tot goed. 

En er is een groep van 15% die echt goed de weg weet op internet.     

     

Niet dat het allemaal soepeltjes gaat, iedereen loopt weleens tegen problemen aan. Meest 

genoemd: het installeren van nieuwe pakketten, Engels taalgebruik. Oplossen van 

storingen, hardware problemen en printerproblemen.     

     

Maar de vaardige groep heeft meteen tips voor wie minder handig is met internet: vraag hulp, 

blijf proberen, geef niet op, neem les of volg een cursus, durf ook fouten te maken, en zoek 

een  “internetmaatje” met wie je dingen samen doet.     
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