Maart 2019

Postbus 97851, 2509 GH Den Haag | t 070 3110155 | info@pma-pensioenen.nl | www.pma-pensioenen.nl

Apotheek & Pensioen
in dit nummer
pag 3

pag 3

pag 4

Mogen wij uw e-mailadres?

Inloggen op MijnPMA met buitenlandse eID

Klavecimbel

Laat u bij uw volgende bezoek aan MijnPMA even uw
e-mailadres achter. Dan kunnen wij u gemakkelijker
digitaal benaderen.

Binnenkort kunt u ook inloggen op MijnPMA met een
buitenlandse ‘Digid’.
> Also available in English.
> Auch auf Deutsch.

Frank Venema speelt klavecimbel in het Haags Barok
gezelschap. ‘Ik oefen net genoeg om niet al te erg in
de problemen te komen.’

PMA moet pensioenen
mogelijk verlagen in 2021
in het kort
PMA staat er financieel nog steeds niet
goed genoeg voor
Geen indexatie op 1 januari 2019
Ook voor de komende jaren weinig kans
op indexatie
Serieuze kans op verlaging van uw
pensioen in 2021

PMA in het land
Ook dit jaar houdt PMA weer pensioen
spreekuren op locatie. We nemen dan graag
de tijd om uw persoonlijke pensioensituatie en
al uw vragen daarover met u door te nemen.
Dit jaar zijn we nog op:
• 26 maart in Maastricht en op
• 9 april in Zoetermeer.
• In oktober/november komen we in 		
Leeuwarden, Amersfoort en Nijmegen.
Woont u in de buurt, dan kunt u een uitnodiging
van ons verwachten. U kunt zich ook zelf bij ons
aanmelden. En u kunt ook altijd een spreekuur
aanvragen bij ons op kantoor in Den Haag.

Op 1 januari 2019 heeft PMA uw pensioen opnieuw niet
kunnen verhogen. Daarvoor zijn onze financiële buffers
nog steeds te laag. Sterker nog: er is een serieuze kans
dat we uw PMA-pensioen in 2021 moeten verlagen.

Geen verder herstel in 2018
PMA staat er financieel nog steeds niet goed genoeg
voor. 2018 heeft wat dat betreft niet het gehoopte herstel
gebracht. Het was geen goed beleggingsjaar: we boekten
een verlies van ongeveer 0,8%. Daarnaast blijven we last
houden van de lage rente. We sloten het jaar af met een
beleidsdekkingsgraad van 102,5%, ongeveer gelijk aan
waar we 2018 mee begonnen. Dat is te weinig: we
voldoen daarmee niet aan de minimumeis van de
overheid van 104,6%. Het is ook niet genoeg om uw
pensioen mee te mogen laten groeien met eventuele
loonstijgingen in de Cao Apotheken (indexatie).
Daarmee mogen we pas gedeeltelijk beginnen bij een
beleidsdekkingsgraad van ten minste 110%. Maar omdat
in 2018 de Cao-lonen niet stegen, heeft u geen extra
indexatieachterstand opgelopen. Wel is de kans dat we
uw pensioen de komende jaren kunnen indexeren klein.
Zeker volledige indexatie is niet in zicht.

Mogelijk verlaging pensioenen in 2021
U heeft vast wel gehoord dat veel Nederlanders een
verlaging van hun pensioen boven het hoofd hangt.
Een dergelijke noodmaatregel kunnen we ook bij PMA
niet uitsluiten. Als wij vijf jaar achtereen afsluiten met
een (beleids-)dekkingsgraad lager dan 104,6%, moeten
we volgens de huidige regels de pensioenen verlagen.
De teller staat bij PMA nu op drie jaar. Als we zowel eind

2019 als eind 2020 ook te laag afsluiten, zullen we uw
pensioen dus moeten verlagen. Dat moet dan met het
percentage dat we in de dekkingsgraad van eind 2020
tekortkomen op die 104,6%. Om u een indruk te geven
van hoe dat werkt, ziet u hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld pensioenverlaging
Stel we sluiten 2019 én 2020 af onder de
minimumnorm van 104,6%. Dan moeten we
in 2021 de pensioenen verlagen. Daarvoor
moeten we kijken naar de actuele dekkings
graad van eind 2020. Is die bijvoorbeeld 100%,
dan komen we 4,6% tekort op de minimum
norm. We moeten dan de pensioenen met dat
percentage verlagen. Een pensioen van 1 500
bruto per maand (een gemiddeld pensioen bij
PMA) wordt dan 1 23 euro lager. Overigens mag
het bestuur ervoor kiezen de verlaging uit te
smeren over maximaal tien jaar. Als het bestuur
daarvoor kiest, dan wordt het maandbedrag van
1 500 bruto elk jaar met ongeveer 1 2,30*
verlaagd, en dat tien jaar achtereen.
* Door het uitsmeren wordt het bedrag in werkelijkheid iets hoger.

Is er een kans dat de verlaging niet doorgaat?
Jazeker, als we eind 2019 of eind 2020 boven de 104,6%
uitkomen, hoeven we uw pensioen niet te verlagen. Of
dat gebeurt, weten we niet. Daarvoor zijn we afhankelijk
van met name de beleggingsopbrengsten en de stand
van de rente. Ook is het mogelijk dat de wettelijke regels
veranderen. Overigens, er is nog een situatie waarin we
de pensioenen moeten verlagen: als onze dekkingsgraad
zo ver wegzakt dat we zonder extra maatregelen niet
meer binnen tien jaar voldoende buffers kunnen op
bouwen. Dat is op dit moment bij PMA niet aan de orde.
Ω Meer hierover leest u op pagina 2.

Vinger aan de pols van onze financiële situatie? Kijk op www.pma-pensioenen.nl
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PMA voldoet op dit moment financieel niet
aan de minimumeisen van de overheid. Als
de situatie niet verbetert (en de regels niet
veranderen), moeten we uw pensioen in 2021
verlagen. Hoe zit dat precies?

Hoe staat PMA ervoor?
Onze beleidsdekkingsgraad bedroeg eind 2018
102,5%. Maar dat vertelt niet het hele verhaal. De
beleidsdekkingsgraad is namelijk de gemiddelde
stand van onze dekkingsgraad over de laatste twaalf
maanden.
Kijk je naar onze actuele dekkingsgraad (de stand
van zaken op één moment), dan zie je dat die de
laatste maanden van 2018 stevig is gedaald. De
actuele dekkingsgraad van eind december 2018 was
98,4%.
Dat geeft aan dat het nog wat minder goed
ging dan uit de beleidsdekkingsgraad blijkt. Eind
januari 2019 stond de actuele dekkingsgraad
overigens weer iets hoger, namelijk op 99,9%.

Wat betekent een te lage
dekkingsgraad voor u?
Als onze dekkingsgraad te laag is, kan dat gevolgen
hebben voor de hoogte van uw pensioen bij PMA.
We kunnen dan namelijk uw pensioen niet laten
meegroeien met de loonstijgingen van de Cao
Apotheken (indexatie). En als het erg slecht gaat,
moeten we uw pensioen zelfs verlagen. Dat is
allemaal door de overheid vastgelegd in wet- en
regelgeving.

Hoe komt het dat PMA er
niet goed voorstaat?
Pensioenfondsen hebben het al een aantal jaren
financieel zwaar. Dat geldt ook voor PMA. Dat komt
vooral door de rente. Die wordt door de centrale
banken al geruime tijd erg laag gehouden. Dat is
goed geweest om de economie te stimuleren, maar
pensioenfondsen hebben veel last van de lage rente.

Dekkingsgraad te laag…
wat betekent het voor u?
Volgens de officiële rekenregels moeten we er
namelijk vanuit gaan dat het pensioengeld bij een
lage rente langzamer aangroeit. En dus moeten we
nu meer geld in kas hebben om het toegezegde
pensioen straks ook werkelijk uit te kunnen betalen.
De lage rente heeft een enorm effect gehad op onze
financiële positie. Dat hebben we niet kunnen
goedmaken met de beleggingsopbrengsten van de
laatste jaren, hoewel die in de jaren voor 2018
positief waren. In 2018 daalde de rente nog iets,
terwijl we met teleurstellende beleggings
opbrengsten te maken kregen. Over het hele jaar
haalden we een rendement op ons belegde
vermogen van minus 0,8%, een klein verlies dus.

Wanneer moet een pensioen
fonds de pensioenen
verlagen?

dekkingsgraad lager is dan 104,6%. Voor PMA
zou dat eind 2020 het geval kunnen zijn. Uw
pensioen zou dan in 2021 verlaagd moeten
worden. Hoe de verlaging werkt, ziet u in het
voorbeeld op pagina 1.
Als PMA de pensioenen moet verlagen, laten wij u
dat ten minste drie maanden van tevoren weten.

Voor wie geldt de mogelijke
verlaging van het pensioen?
Als de pensioenen verlaagd moeten worden, geldt
dat voor iedereen (en met hetzelfde percentage):
• actieve deelnemers (dus werknemers die nog
pensioen opbouwen bij PMA);
• ex-deelnemers (die vertrokken zijn bij PMA maar
nog wel pensioenrechten bij ons hebben staan);
• pensioengerechtigden.

Als onze beleidsdekkingsgraad te laag is, moeten
we jaarlijks een herstelplan indienen bij De
Nederlandsche Bank. Daarin moeten we aangeven
hoe we binnen tien jaar weer voldoende buffers
kunnen opbouwen. Het verlagen van de pensioenen
is een uiterste noodmaatregel. Er zijn twee situaties
waarin dat wettelijk verplicht is:

Kan een verlaging in
de toekomst worden
gerepareerd?

1 Als de dekkingsgraad zo ver is weggezakt, dat het
niet meer aannemelijk is dat we zonder extra
maatregelen (het verlagen van de pensioenen)
binnen 10 jaar voldoende buffers (een beleids
dekkingsgraad van ruim 120%) kunnen
opbouwen. Dit is bij PMA nu niet aan de orde.
Denk daarbij aan een actuele dekkingsgraad van
rond de 90%.

Ja, dat is mogelijk. Zowel gemiste indexaties als
eventuele verlagingen van het pensioen kunnen
worden gerepareerd als de financiële situatie van
PMA dat toelaat. Onze beleidsdekkingsgraad moet
dan hoger zijn dan ongeveer 130% (de grens
waarboven volledige indexatie mogelijk is). Dat is nu
zeker nog niet in zicht. Een deel van het overschot
mag dan worden gebruikt voor reparatie. De
reparatie geldt met ingang van het moment dat hij
wordt toegekend en niet met terugwerkende kracht.

2 Als we vijf jaar achtereen op 31 december afsluiten
met een beleidsdekkingsgraad van minder dan
104,6% en in het vijfde jaar ook de actuele

Wanneer mogen we uw pensioen indexeren?

Dit leverden onze beleggingen op (in %)

Beleidsdekkingsgraad

2009
16,0

Lager dan 110% 		
				

Geen indexatie mogelijk: uw pensioen stijgt niet mee
met de lonen

Tussen 110% en		
ca. 130%*		

Gedeeltelijke indexatie mogelijk: uw pensioen kan
gedeeltelijk meestijgen met de lonen

Hoger dan ca. 130%*
				

Volledige indexatie mogelijk: we mogen uw pensioen
volledig mee laten stijgen met de lonen

2010
9,9

2011
-1,5

2012
14,8

2013
5,2

2014
13,1

2015
3,9

2016
7,2

2017
6,5

2018
-0,8

PMA belegt voor de lange termijn. In de jaren voor 2018 hebben we positieve
rendementen geboekt op de beleggingen. Maar dat kon het nadelige effect van
de lage rente niet goedmaken.

Wat minder beleggingsrisico
In 2018 heeft PMA een nieuwe studie uitgevoerd naar hoe we onze beleggingen
het best kunnen inrichten. Daarvoor is met de sociale partners overlegd over
de mate van risico die we bereid zijn te lopen. Besloten is om wat minder risico
te lopen. We zijn daarom in 2018 een iets kleiner deel van het pensioengeld
gaan beleggen in aandelen (beleggingen met een hoger risico op de korte
termijn, maar ook een hoger verwacht rendement op de lange termijn) en iets
meer in bijvoorbeeld obligaties van veilige landen (laag risico, maar ook lagere
verwachte opbrengst). Hiermee zorgen we ervoor dat de kans op het weg
zakken van onze beleidsdekkingsgraad wat afneemt. Aan de andere kant wordt
ook onze herstelkracht wat minder. We gaan dus voor iets meer zekerheid.

* Dit percentage geldt specifiek voor ons pensioenfonds en wordt jaarlijks vastgesteld.

Lage rente: hoeveel scheelt het?
Bij een lage rente, moeten we veel geld in kas hebben voor de pensioenen. In
vaktermen: onze verplichtingen stijgen. Of dat veel scheelt? Als de rente nu 1%
hoger wordt, dalen onze verplichtingen met 24%.
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Mogen wij uw e-mailadres? Dan krijgt u van ons
nog meer gemak (en het scheelt ook in de kosten)
Mappen vol papieren? Wilt u er ook vanaf ? Wij dragen
er graag een steentje aan bij. In MijnPMA vindt u veel
informatie over uw pensioen. Digitaal. Dat biedt u overzicht
en gemak. We sturen u al het jaarlijks pensioenoverzicht
digitaal toe (tenzij u heeft aangegeven dat u dat niet wilt).
In de toekomst willen we dat misschien met meer informatie
gaan doen. Waarom? Omdat het voor u nog meer gemak
oplevert en omdat het in de kosten scheelt. Dat laatste is
natuurlijk goed voor uw pensioen.
Wilt u ons helpen de kosten nog lager te maken?
Laat dan uw e-mailadres achter in MijnPMA. Dan kunnen
wij u nog gemakkelijker (en goedkoper) digitaal bereiken.
En als u toch in MijnPMA bent, meld u dan ook even aan
voor onze digitale nieuwsbrief.
U bereikt MijnPMA via www.pma-pensioenen.nl.
Inloggen gaat veilig en gemakkelijk met uw DigiD.

MijnPMA: uw pensioen op z’n makkelijkst!

in het kort
Kleine pensioenen
Als u van baan wisselt, kunt u kiezen of u uw pensioen
bij uw oude pensioenuitvoerder laat staan of dat u het
meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Voor
kleine pensioenen (dat zijn pensioenen van minder dan
1 484,09 bruto per jaar) zijn er echter speciale wettelijke
regels. Die regels zijn nu veranderd. Pensioenfondsen
mogen vanaf dit jaar zulke kleine pensioenen auto
matisch overdragen aan uw volgende pensioen
uitvoerder. En zeer kleine pensioenen (tot 1 2 bruto per
jaar) komen te vervallen. Dat betekent dat wij die niet
meer hoeven uit te betalen.
Meer over deze veranderingen kunt u teruglezen in de
Apotheek & Pensioen van september 2018. Die vindt u
op onze website pma-pensioenen.nl.

Kabinet verder met
pensioenstelsel
Nederland heeft nog altijd een van de beste pensioen
stelsels ter wereld. Maar tijden veranderen, en daarom
wordt er door de politiek en de sociale partners
gesproken over modernisering van ons pensioenstelsel.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de verdeling van
lusten en lasten tussen jong en oud en over meer
individuele pensioenen. Het proces verloopt uiterst
moeizaam. Op 20 november hebben de vakbonden zich
teruggetrokken uit het overleg. Een van de struikel
blokken was de AOW-leeftijd. De vakbonden willen dat
die langzamer stijgt, het Kabinet stelt dat dit te veel geld
zou kosten. Inmiddels heeft minister Koolhaas duidelijk
gemaakt nu zelf te gaan starten met de voorbereidingen

voor een stelselherziening. Het gaat dan bijvoorbeeld
om wet- en regelgeving voor de afschaffing van de
doorsneepremie. Ook wil hij de gevolgen van meer
individuele keuzes laten doorrekenen. Het bestuur van
PMA volgt de ontwikkelingen vanzelfsprekend op
de voet.

Inloggen met
buitenlandse ‘DigiD’
Inloggen op MijnPMA kan tot nu toe alleen met een
Nederlandse DigiD. Binnenkort kan het ook met een
elektronisch identificatiemiddel (eID) van een ander
Europees land. Hiermee voldoet PMA aan de Europese
eIDAS-verordening. Als u inlogt op MijnPMA vindt u
daarvoor een aparte button, naast de DigiD-button.
Logging In With Foreign Electronic Identification
Currently, logging into MijnPMA is only possible with
a Dutch DigiD. Soon, this will also be possible with an
electronic means of identification (eID) of another
European country. In doing so, PMA meets the
European eIDAS regulation. When you log into
MijnPMA, you will find a separate button for that, next
to the button for logging in with the Dutch DigiD.
Mit ausländischer elektronischer Identifikation anmelden
Bisher war die Anmeldung bei MijnPMA ausschließlich
mit einer niederländischen DigiD möglich. In Kürze ist
dies auch mittels einer elektronischen Identifikation
(eID) eines anderen europäischen Landes möglich.
Somit entspricht PMA der europäischen eIDASVerordnung. Wenn Sie sich bei MijnPMA anmelden,
3

finden Sie dafür, neben dem Button für die Anmeldung
mit der niederländischen DigiD, einen separaten Button.

Extra veiligheid inlog MijnPMA
Burgers moeten nog veiliger kunnen inloggen bij
overheidsinstanties en bij instellingen als pensioen
fondsen. Dat wordt geregeld in het wetsvoorstel Digitale
overheid. Dat gaat waarschijnlijk in de loop van dit jaar
gevolgen krijgen voor de manier waarop u met DigiD
kunt inloggen op MijnPMA. We houden u op de hoogte.

Vereniging gepensioneerden
De Vereniging van Gepensioneerden binnen de
Farmaceutische Dienstverlening (VGFD) viert haar
vijfjarig jubileum. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering
op woensdag 15 mei. Zoals gebruikelijk zijn er weer twee
sprekers: PMA-voorzitter Remco Velasquez en econoom
Rob de Brouwer. Natuurlijk is er volop gelegenheid tot
het stellen van vragen en om collega’s van toen te
ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd.
Woensdag 15 mei 2019, 14.00 uur
Zalencentrum het Brandpunt
Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Het zalencentrum is gelegen op 350 meter van station
Baarn en er is een ruime gratis parkeergelegenheid.
Aanmelden kan via gepensioneerden.vgfd@hotmail.nl
of telefonisch op 020-6381366 of 06-21818575.
Meer informatie vindt u op www.vgfd.nl.

interview

Het pensioen van

Frank Venema

Rondom zijn huis ligt een fors formaat modelspoorlijn. Binnen staan zes, zeven klavecimbels.
Boven een indrukwekkende verzameling boeken over typografie. En dan spreekt hij ook nog boeken
in voor visueel gehandicapten en is hij voorzitter van de grootste zwemvereniging voor homo-,
biseksuelen en transgenders in Nederland. Aan het woord is Frank Venema (75), oud-apotheker en
oud-hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad.

‘Ik ben een echt hobbymens. Als kind al was ik dol op
knutselen. Wij woonden boven onze apotheek, waar drop
was en allerlei interessant materiaal. Mijn ouders lieten
merken dat ze het leuk vonden als ik apotheker werd en
ik dacht: nou, dan heb ik altijd drop en spullen om te
knippen en plakken. Op die troebele gronden ben ik
apotheker geworden. Dat ben ik al een eeuwigheid niet
meer. Maar hobby’s heb ik nog steeds.’

Klavecimbel
‘Ik was een jaar of tien toen ik uit de luidsprekers van
mijn vaders auto voor het eerst van mijn leven een
klavecimbel hoorde. Mijn vader zei dat het een soort
primitieve piano was. Nou, dacht ik, als zo’n ding zoveel
noten kan riedelen en zo een prachtig tinkelend geluid
heeft, dan is daar weinig primitiefs aan. Vanaf dat
moment was ik geobsedeerd door klavecimbels. In die tijd
speelde ik al piano. Op de muziekschool hadden ze ook
een klavecimbel en daar kreeg ik toen les op.’
‘In 1965, aan het eind van mijn jeugd, kocht ik mijn eerste
eigen klavecimbel van mijn zilvervloot spaarrekening.
Ik weet het nog goed, hij kostte vijftienhonderd gulden.
Daarmee ben ik in een studentenorkest gaan spelen. Later
heb ik zelf ensembles opgericht. Tijdens mijn studie, die
me maar matig interesseerde, leefde ik voor de muziek.
Maar op een gegeven moment verloor ik de interesse. Toen
ik na mijn pensionering hier in Rijswijk kwam wonen, had
ik al vijftien jaar geen noot meer gespeeld. Maar ik heb de
draad weer opgepakt. Ik wist dat hier in de buurt iemand
woonde met wie ik vroeger gespeeld had. Zij vroeg me of
ze me mocht bellen als ze in haar orkest een klavecimbel
nodig hadden. Een paar maanden later speelde ik mee
met het Haags Barokgezelschap in de Matthäus Passion
van Bach. Inmiddels speel ik met verschillende groepen
mee op concerten. Bach, Schütz, Monteverdi, Telemann

‘Alle tijd’

‘Apotheek Venema, de apotheek van mijn vader
die ik heb overgenomen, was gevestigd in een
prachtig achttiende-eeuws pand in Groningen.
In 1996 ben ik gestopt als apotheker. Daarna
ben ik hoofdredacteur geworden van het
Pharmaceutisch Weekblad. Dat ben ik tot mijn
zestigste blijven doen. Daarom krijg ik nu een
stukje pensioen van PMA. Met pensioen gaan
betekent veel tijd krijgen. Je hebt wel van die
mensen die zeggen: ik ben drukker dan ooit.
Maar dat geldt niet voor mij. Ik doe langer over
dingen, gewoon omdat het kan. Dat is heerlijk.
Tegelijkertijd probeer ik ook structuur in mijn
leven te houden. Ik spreek twee ochtenden in
de week boeken in voor visueel gehandicapten.
Daarnaast ben ik voorzitter van de LGBTzwemvereniging Plons in Den Haag. En ik sport
zelf ook regelmatig. Sociale contacten heb ik nog
genoeg. Na een reis vroeg ik een e-mailadres
aan een echtpaar, omdat het geklikt had tussen
ons. Maar hij zei: nee, wij nemen geen nieuwe
vrienden meer aan. Ik heb daar hartelijk om
moeten lachen. Maar er zit ook wel wat in. Je
moet het allemaal kunnen bijbenen en je wilt
niet elke avond van huis zijn, toch?’

kunnen elkaar dan op de stations passeren. Gaat allemaal
automatisch. Ik heb de baan in twee zomers aangelegd
en met relais geprogrammeerd. In de zomer rijdt het
geregeld. Dan zitten we achter op het terras en komt er
af en toe een treintje langs.’

Ouder worden
(een van mijn favorieten) en noem maar op. Of ik veel
studeer? Eigenlijk niet. Ik doe net genoeg om niet al te erg
in de problemen te komen. En ach, het is niet erg om hier
en daar een nootje weg te laten als het me allemaal wat
teveel wordt.’
‘Ik heb hier nu een aantal klavecimbels, vroege piano’s en
een pijporgel staan. Allemaal gekocht in de loop der jaren.
Ze zijn allemaal anders, uit andere perioden of van andere
bouwers. Sommige verhuur ik wel eens. Deze hier [wijst
naar een prachtig exemplaar] heeft bijvoorbeeld een paar
maal in het Concertgebouw en in De Doelen gestaan.’

Treinen
‘Ja, die treinen van me. Dat is ook begonnen met een
obsessie in mijn vroege jeugd. We woonden in Groningen
in een straat waar de oudste trolleybussen van het
Europese vasteland reden. Die hebben ze, zonder dat ik er
op was voorbereid, in 1965 afgeschaft. De bovenleiding
liep bij ons op ooghoogte als je in de woonkamer zat. Je
kon aan het bewegen van de draden zien dat er eentje
aankwam. Die dingen hebben zo’n indruk op me gemaakt.
Ik droomde jarenlang trolleybussen. Nu denk ik: daar had
ik voor behandeld moeten worden. Afijn, later is die
obsessie veranderd in een passie voor treinen. Vandaar
die spoorlijn hier door de tuin. Hij is eigenlijk gemaakt
naar de plattegrond van Nederland. Je kunt van
Groningen naar Alkmaar, zal ik maar zeggen. Enkelspoor,
maar er kunnen wel zeven treinen tegelijk rijden. Die
4

‘Wat betekent ouder worden voor me? Goede vraag. Ik
denk dat ik anders in het leven ben komen te staan. Je gaat
nadenken over je eigen geschiedenis. Ik heb een rijk leven.
Ik ben getrouwd geweest, heb kinderen gekregen, ben
gescheiden. Daarna heb ik verschillende relaties met
mannen gehad. Gelukkig leef ik in harmonie met mijn
kinderen en ex-vrouw, mijn beste vriendin. Nu heb ik al
jaren een relatie met Nikolai. Ik merk nu ik ouder word,
dat ik behoefte heb om met iedereen met wie ik vreugde
volle en minder vreugdevolle dingen heb meegemaakt in
het reine te komen. Er zijn altijd losse eindjes of pijn uit
vorige relaties, maar ik werk eraan om alles mooi rond te
maken. Verder is ouder worden: goed voor je lijf zorgen en
tegelijkertijd leren aanvaarden én fijn vinden dat niet alles
hetzelfde blijft. En dat is soms lastig zat hoor.’
Luisteren? Op YouTube zijn diverse video’s te vinden van het
Haags Barokgezelschap met Frank achter het klavecimbel. µ

oproep
De redactie van dit blad zoekt contact met deelnemers en gepensioneerden van PMA met een
vrijetijdsbesteding waarover ze in dit blad willen
vertellen. Neem contact op met Roland Asberg van
de redactie van dit blad, telefoon 06 2503 3389 of
stuur een mailtje naar roland@a-vier.nl.
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