
Deze boekjes ‘met een boodschap’ 

werden met Kerstfeest uitgedeeld 

op zondagscholen.  

In die tijd was het heel bijzonder 

dat je een boekje kreeg.  

Om de herinneringen van die tijd op 

te halen, verzorgt mw. Annemarie 

Fokker op onze Jaarvergadering ’s 

middags een PowerPoint 

presentatie over ‘Het leven en werk 

van de schrijver W.G. van de Hulst’.  

Natuurlijk wordt er ook voorgelezen 

en is er gelegenheid tot het stellen 

van vragen.  

Na de pauze wordt een documentaire 

vertoond, waarin de bekende 

schrijver zelf aan het woord komt. 

Zoekt u nog een boekje?  

Zij neemt een groot assortiment van 

tweedehands boeken van de schrijver 

en aanverwante boeken mee, die zijn 

bestemd voor de verkoop.  

 

 

Daarnaast zijn er nieuwe (ansicht)

kaarten van W.G. van de Hulst jr. te 

koop. 

Een middag vol herkenning, waarop 

wij weer even ‘terug in de tijd’ gaan   

 

Onze jaarvergadering wordt gehouden 

op vrijdag 3 juni 2022. in de 

Shalomkerk, Vrederustlaan 96 (te 

bereiken met buslijn 21 en 25, 

Randstadrail 4 en tramlijn 9).   

Wij ontvangen u vanaf 10:00 uur met 

koffie of thee; om 10.30 uur zal de 

opening plaats vinden. Vervolgens 

komen de bekende zaken aan bod. 

Na het huishoudelijke gedeelte 

gebruiken wij om ca. 12:30 uur de 

lunch. 

De eerder gevraagde spreker heeft 

helaas  afgezegd, maar wij zijn heel 

blij met mevrouw Fokker. Het beloofd 

een boeiende dag te worden. 
Deze dag zal tussen 15:30 uur en 

16:00 uur eindigen.  

 

Aanmelding:  

Voor de catering is het noodzakelijk 

dat u zich voor deze dag aanmeldt. 

Dat kan bij onze penningmeester  

Joke Janse, telefonisch op nummer 

070-3933468 of per e-mail:          

pcob-den-haag@kpnmail.nl.          

Graag vóór 27 mei 2022.  

 

Wij zien uw komst op 3 juni graag 

tegemoet. Mocht u die dag 

gezondheidsklachten hebben, kom 

dan niet naar de bijeenkomst maar 

blijf thuis!! Afbellen kan die dag      

tot + 09.00 uur.  

 

 

Vervolg van                      

Seniorencoalitie komt met 
visiedocument ouderenbeleid 

 
Om dat in goede banen te leiden, 

moet er nu echt actie ondernomen 

worden, en de gezamenlijke 

seniorenorganisaties denken daar 

graag in mee. Om een voorzet te 

doen, presenteert de Seniorencoalitie 

een visie met daarin een aantal 

punten die bijdragen aan een 

toekomst bestendige ouderenbeleid. 
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 Contributie: Alleengaanden € 38,00 - Met partner € 58,50 

Wie van u kent niet de 

boeken van W.G. van de 

Hulst uit zijn jeugd? 

Er zijn veel mensen die deze 

boekjes gespaard hebben.  
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Er moet aandacht zijn voor: 

 Minder loketten en meer zorg        

in de wijk 

 Inzet op digitale technologie 

 Aandacht voor preventie voor 

ouderen 

 Meer aandacht voor groepen 

senioren met een lage 

sociaaleconomische status. 

 Meer passende senioren-

woonvormen in leefbare wijken 

 Niet praten over senioren, maar 

met senioren 

 

Met senioren 

Ouderen zijn van onschatbare waarde 

voor onze samenleving. Zeggenschap 

en medezeggenschap horen daarbij. 

Het is dan ook belangrijk dat dit 

kabinet echt gaat inzetten op een 

integraal ouderenbeleid. Niet vanuit 

zorg, maar vanuit wonen, welzijn en 

wijken samen. Nu is het tijd dat met 

de senioren woorden worden 

omgezet naar daden! 

Jubileumdagtocht naar 
het Westlands Museum  
 

Dit jaar bestaat de afdeling Den Haag 

60 jaar. Daarom nodigt het bestuur u 

van harte uit voor een dagtocht naar 

het Westlands Museum in 

Honselersdijk op woensdag 15 juni 

2022.  

Deze dag begint om 10.00 uur - 

aankomst bij het Westlands Museum, 

10.10 uur - 2 x koffie/thee en 

appelgebak met slagroom, 10.45 uur 

- rondleiding, 12.00 uur - luxe 

Westlandse lunch, 13.05 uur - vertrek 

naar de aanlegsteiger, 13.30 uur – 

rondvaart, 15.30 uur - eindpunt en 

vertrek. 

Graag halen wij u op bij de Christus 

Triumfatorkerk (om 09.00 uur) en/of 

bij de Shalomkerk (om 09.30 uur). 

Dan hopen wij ruim op tijd aan te 

komen bij het museum. Leden van de 

afdeling Den Haag gaan ‘gratis’ mee, 

Ook bent u van harte uitgenodigd om 

een introducee mee te nemen,      

Deze betaalt dan een bedrag ad         

€ 25,00 (bij vooruitbetaling op ons 

bankrekeningnummer: NL91 RABO 

0129 4876 94 ten name van PCOB, 

afd. Den Haag o.v.v. Dagtocht). Ook 

de leden van de afdeling 

Scheveningen en leden van de KBO 

worden uitgenodigd.  

Aanmelding:  

Uiteraard is het noodzakelijk dat u 

zich voor deze dag aanmeldt. Dat kan 

bij onze penningmeester Joke Janse, 

telefonisch op nummer 070-3933468 

of per e-mail: pcob-den-

haag@kpnmail.nl. Graag vóór 11 juni 

2022, onder vermelding van de 

opstapplaats. 

 

Seniorencoalitie: pensioen-
wet is onacceptabel zo 
 

De Seniorencoalitie, met daarin onder 

meer KBO-PCOB, vindt de 

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen  

in de huidige vorm onacceptabel.       

Al vóór 2027 moeten de pensioenen 

worden geïndexeerd, maar daar is in 

het wetsvoorstel weinig zicht op. 

Daarmee breekt het kabinet zijn 

belofte van een koopkrachtig 

pensioen.  
Bovendien dreigt de koopkracht van 

het pensioen daarna op een 

structureel lager niveau te liggen. Het 

vertrouwen in en draagvlak onder 

gepensioneerden en oudere 

werknemers voor het nieuwe 

pensioenstelsel dreigt verloren te 

gaan. 
 

Indexatie 

Het perspectief op indexatie in de 

periode tot 2027 is geheel afhankelijk 

gemaakt van de uitermate wispelturige 

marktrente. Een kleine uitslag van 

tienden van procenten geeft al grote 

effecten op de dekkingsgraad. 

Daarmee ontkent het kabinet het 

karakter van het pensioenstelsel, dat 

is gebaseerd op rendementen, die 

gemiddeld circa 7 procent bedragen. 

 

De Seniorencoalitie van KBO-PCOB, 

ANBO, Koepel Gepensioneerden en 

NOOM wijst erop dat voor de grote 

meerderheid van de gepensioneerden 

de indexatieachterstand al rond de 

23% bedraagt. Dat terwijl de 

pensioenvermogens sinds 2008 ruim 

verdubbeld zijn tot circa 1800 miljard 

euro. Die uitholling van de waarde van 

het pensioen zet zich versneld voort nu 

de prijsinflatie oploopt tot 7%. Als het 

kabinet de regels niet aanpast, zal de 

daling van de koopkracht van het 

tweedepijler-pensioen tot 40% kunnen 

oplopen. Dat is onacceptabel. En al 

kan door de licht gestegen rente her 

en der wel worden geïndexeerd, dan 

nog zal de verhoging in geen 

verhouding staan tot de gestegen 

prijzen. 
 

Draagvlak 

Het kabinet heeft zich de afgelopen 

jaren doof gehouden voor de 

fundamentele kritiek van de 

Seniorencoalitie. Daarmee verspeelt 

het kabinet het gewenste vertrouwen 

en zet het het benodigde draagvlak 

voor de vernieuwing van het 

pensioenstelsel op het spel. De 

ouderenorganisaties willen dat 

draagvlak bieden, maar alleen op 

voorwaarde dat naar de belangen van 

3,5 miljoen gepensioneerden wordt 

geluisterd. De Seniorencoalitie zal de 

leden van de Tweede en Eerste Kamer 

met klem oproepen om de wetgeving 

met name in de overgangsperiode te 

verbeteren. 

Het kabinet stelt dat in het nieuwe 

stelsel pensioenen vanaf 2027 sneller 

kunnen worden verhoogd. Maar die 

verhoging komt helaas te laat voor de 

gemiddelde gepensioneerde, die 

immers rond de 77 jaar oud is.  

Ook een in publicaties voorgespiegelde 

verhoging bij het ingaan van het 

nieuwe stelsel is feitelijk voor 

gepensioneerden een sigaar uit     

eigen doos. 
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