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Via Nieuwsflitsen houden we u op de hoogte van actuele onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn.
In deze editie komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•

Recente ontwikkelingen in pensioenland

•

Fietsvierdaagse van Toerclub Wilhelmina (10 t/m 13 juli)

•

Enquête over woonwensen van (toekomstige) senioren

Pensioenontwikkelingen

De laatste tijd zit er enige beweging in de discussies rondom het nieuwe pensioenstelsel. In EA!
van juni meldden we reeds dat werkgevers en werknemers een concept akkoord hebben bereikt,
Inmiddels heeft ook minister Koolmees hier iets over gezegd. De koepelorganisaties voor
gepensioneerden KNVG en VNOG hebben hier op gereageerd. Hier volgt een samenvatting uit
Nieuwsbrief 25 van de NVOG met een link naar het totale persbericht.
Gepensioneerden zijn de losse uitspraken over pensioenen en de gevolgen ervan zat
“Roep alle betrokken partijen bij elkaar om te komen tot een oplossing met draagvlak”
Eerst lekt een concept akkoord uit tussen vakbonden en werkgevers en nu doet minister Koolmees
kolen op het vuur door een bijzondere uitspraak te doen. Hij is thans van oordeel dat bij de
veronderstelde, maar nog lang niet zekere uitkomsten van het akkoord over de vernieuwing van
het pensioenstelsel toch moet worden uitgegaan van de risicovrije rente, terwijl algemeen erkend
wordt dat die rente kunstmatig laag wordt gehouden en bovendien veel te wisselvallig is gebleken.
Daarmee dreigt hij bij de vernieuwing van het pensioenstelsel dezelfde grote fout terug te laten
komen als die waarmee het huidige pensioenstelsel negatief en zwaar wordt belast. Juist deze
zogenaamde risicovrije rente is één van de belangrijke aanleidingen geweest om aan de
vernieuwing van het stelsel te gaan werken. Risicovrij bestaat niet en daaraan vasthouden is een
grote fout met alle negatieve consequenties van dien voor gepensioneerden en voor de jongeren
die pensioen moeten opbouwen. Aldus de voorzitters van de koepelorganisaties van
gepensioneerden KNVG en NVOG, Joep Schouten en Jaap van der Spek.
Voor persbericht ga naar: www.gepensioneerden.nl onder 'Nieuws'.

Jaarlijkse fietsvierdaagse van Toerclub Wilhelmina (10 t/m 13 juli)

De beste manier om kennis te maken met de prachtige Kempen is mee te doen aan deze fietsvierdaagse”. Het mooiste fietsevenement in Noord Brabant!
De tochten gaan over goed verzorgde fietspaden en mooie landwegen waar Noord Brabant er veel
van kent. Tijdens het fietsen geniet u van de gezellige dorpjes, de mooie bossen, heidevelden en
de groene weilanden met de grazende koeien. Na afloop zijn mensen vaak verrast om zoveel
moois dat men heeft mogen beleven.
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Fietsen met familie of in een groep is uiteraard erg gezellig,
maar ook voor alleenstaanden is de Wilhelmina fietsvierdaagse
een must. De ervaring leert ons dat men andere singles leert
kennen om samen te genieten en gezellig te fietsen.
Er zijn drie afstanden: 30 – 45 – 60 kilometer. Het is een
recreatief fietsevenement. Het zijn dus tochten voor alle
leeftijden.
Het is mogelijk om de fiets 's nachts te stallen. Ook zijn er een
aantal huurfietsen beschikbaar bij 'Tweewielercentrum
Heerings', 040 2112031. Voor elektrische fietsen is een
oplaadpunt aanwezig.
Vertrek en eindpunt: Sporthal Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven
Inschrijven: maandag 9 juli van 14.00 – 17.00 uur en de volgende dagen, 10, 11, 12 en
13 juli, van 08.30 – 12.30 uur.
Deelnamekosten: voor 4 dagen € 10,00, kinderen tot 12 jaar € 4,00. Er kan ook per dag worden
ingeschreven voor € 3,00.
Voor iedere deelnemer zijn er routebeschrijvingen en de routes zijn onderweg aangegeven met
duidelijke pijlen. Bovendien zijn er diverse overnachtingsadressen.
Alle informatie kunt u vinden op: www.wilhelmina4daagse.nl. Bij vragen kunt u ook mailen of
bellen: wilhelmina4daagse@gmail.com, 040 2539186.

Oproep deelname aan enquête over woonwensen

Tom Hennink, TU/e, is voor zijn afstudeeronderzoek bezig met het in kaart brengen van de
woonwensen van (toekomstige) ouderen. Dit om in de toekomst beter aan de woonwensen van
ouderen tegemoet te komen en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door Tom onder begeleiding van twee professoren, de resultaten zijn
bruikbaar voor partijen als gemeenten en eigenaren van gebouwen die potentie hebben voor
transformatie. Met deze informatie hebben bijvoorbeeld gemeenten een eerste indruk van welke
eigenschappen nieuwe woningen voor ouderen moeten hebben om het aantrekkelijk te maken.
Mocht u zelf interesse hebben in de uitkomsten van het onderzoek, dan kan Tom deze u toesturen.
Hiervoor vraagt hij de medewerking van iedereen van 55 jaar en ouder door het invullen van een
enquête. Deze gaat met name over de woonbehoeftes van senioren die gehuurd wonen of plannen
hebben om over te stappen op een huurhuis. Ook anderen mogen uiteraard meedoen.
De enquête kunt u bereiken via de volgende link:

www.vragen9.ddss.nl/q/Ouderenhuisvesting
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan zowel via computer, telefoon of tablet. U kunt de
enquête invullen tot 7 juli. Met de privacy van de respondenten zal zorgvuldig omgegaan worden,
in de resultaten zal bijvoorbeeld nooit op één persoon gefocust worden, maar altijd groepen.
Hierdoor zal de respondent altijd anoniem blijven en blijft de privacy gewaarborgd.
Namens Tom Hennink alvast hartelijk dank voor uw deelname.
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