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NIEUWSBRIEF 1 / jan. 2022

KIENEN en KAARTEN
De kien middag in januari werd geannuleerd i.v.m. de COVID-maatregelen. Ook de
kaartmiddag van januari vervalt. De geplande kien middag van 7 febr. kan helaas nog niet
doorgaan. Zodra er versoepelingen m.b.t. COVID-maatregelen worden aangekondigd door
de overheid zullen we weer, met de dan geldende regels, bekijken wanneer we deze
activiteiten weer starten. De eerstvolgende kaartmiddag staat gepland op 22 febr. om 13.30
u. in WTV Kloeasterhoaf.
SPORTIEVE ACTIVITEITEN EN KOORREPETITIE
De contributie en bijdragen worden 28 jan. 2022 van uw rekening geïncasseerd.
Diegenen die geen machtiging hebben voor incasso, ontvangen een verzoek tot overboeking.
De sportieve activiteiten zoals gym, yoga, wandelen en buitensport zijn weer van start
gegaan. Iedereen snakt naar meer beweging en contact. Binnen onze afdeling zijn deze
activiteiten weer mogelijk maar wel met inachtneming van de regelgeving van COVID:
coronacheck, mondkapje bij binnenkomst locatie, handen ontsmetten en voldoende
afstand houden van elkaar. Het mondkapje mag wel af bij het sporten.
Koffiedrinken in La Rochelle is alleen toegestaan in de grote zaalruimte met voldoende
afstand van elkaar. De toegangsruimte mag niet gebruikt worden om koffie te drinken
omdat ook kinderen van de basisschool hierdoor naar de sportzaal gaan. Wij vertrouwen
erop dat u zich houdt aan deze maatregel want de BOA controleert regelmatig
accommodaties en we willen niet dat La Rochelle een boete ontvangt of in het ergste geval
gesloten gaat worden.
ONTWIKKELINGEN IN ROGGEL
In de afgelopen tijd is er intensief overleg gepleegd met diverse organisaties door onze
voorzitter met betrekking tot de ontwikkelingen in Roggel.
Mede door initiatief van Open Club Roggel is er een samenwerkingsverband ontstaan van
verschillende verenigingen in Roggel met als doel voor de Roggelse gemeenschap meer te
kunnen betekenen en krachten te bundelen zodat onze voorzieningen in stand kunnen
worden gehouden. In het overleg vindt samenspraak plaats met Gemeente Leudal,
Huisartsen, Synthese, Zorgorganisaties, Jozefhuis, Ouderenadviseurs, Maatschappelijk Werk.
Op termijn wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle leden van onze vereniging om
uitleg gegeven over de doelstelling en voortgang van deze ontwikkelingen. Deze bijeenkomst
wordt georganiseerd mits de COVID maatregelen worden versoepeld. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.
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FIETSKNELPUNTEN
In de afgelopen jaren heeft ons lid en Dorpsraad lid hr. G. Vermeulen vele fietsknelpunten
gefotografeerd en in een document aangeleverd.
We hebben de Fietsersbond ingeschakeld en zijn ook samen met de Gemeente Leudal in
gesprek gegaan om tot een oplossing te komen voor reparatie van slechte wegkanten, gaten
en knelpunten. Thans kan hr. Vermeulen ons berichten dat er al vele punten zijn opgelost en
we houden de voortgang hiervan in beeld. Chapeau voor het initiatief en medewerking van
ons lid!
AOW EN KOOPKRACHT SENIOREN
Op woensdag 19 jan. debatteerde het nieuwe kabinet met de Tweede Kamer over het
loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW. Als de koppeling wordt
losgelaten is dat heel slecht nieuws voor senioren en deze zien hun koopkracht dan hard
achteruitgaan. KBO-PCOB heeft een brandbrief gestuurd en samen met andere
maatschappelijke organisaties de regering gevraagd deze ontkoppeling niet te laten
doorgaan. Het kabinet wil gepensioneerden weliswaar tegemoetkomen door de
ouderenkorting te verhogen maar dat is wel een heel bescheiden sigaar uit eigen doos.
Bovendien komt de ouderenkorting niet terecht bij gepensioneerden met lagere inkomens,
die hier dus niets aan hebben. In de brandbrief staat ook dat de AOW het basisinkomen is
voor iedere senior in Nederland. Daaraan mag niet getornd worden want AOW-, s kunnen
hun inkomen niet meer op andere wijze verhogen. Senioren moeten erop kunnen rekenen
dat ze erbij blijven horen qua koopkracht. Dat is een kwestie van beschaving.
Het is onaanvaardbaar dat er meer inkomensachterstanden van ouderen en
uitkeringsgerechtigden ontstaan die daardoor in armoede terechtkomen.
Het kabinet gaat in maart bekijken hoe de daling van de koopkracht kan worden gewijzigd.
KBO-PCOB vertegenwoordigt u en blijft de zaak volgen. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
NOG GEEN LID VAN SENIORENVERENIGING ROGGEL?
Kent u iemand in uw omgeving die 55+ is en nog geen lid is? Meld de naam van die persoon
aan ons en wij nemen contact op om de voordelen van een lidmaatschap uit te leggen.
Dat kunnen persoonlijke redenen zijn zoals meer contact met leeftijdsgenoten,
sportdeelname, deelname aan leuke activiteiten, uitstapjes, zang, kunst, etc.
Heeft u zelf ideeën voor activiteiten? Laat het ons weten zodat we deze kunnen opnemen in
ons jaarprogramma.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering staat gepland op 15 maart a.s.
Een persoonlijke uitnodiging volgt t.z.t.
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