
Volgens het CBS was de helft van 

de verkeersdoden 60 jaar of 

ouder en vielen deze relatief vaak 

bij een fietsongeluk. 

 

 

 

Gelijke fietsers, gelijke 

helmen 

 

KBO-PCOB deelt de zorgen 

van het SWOV dat er 

relatief veel senioren op de 

fiets onder de 

verkeersdoden zijn.     

Ingrid Rep, directeur KBO-

PCOB:   “We zijn dan ook 

niet tegen een advies om 

de fietshelm te dragen, 

maar wel tegen het idee dat de 

helmplicht alléén 60-plussers zou 

moeten gelden. Op deze wijze 

krijgen senioren weer een 

beschuldigend vingertje hun kant 

op. Als je het al wil verplichten, 

dan iedereen. Gelijke fietsers, 

gelijke helmen.” 

 

Meer nodig dan alleen fietshelm 

Uit de cijfers van het CBS zou ook 

blijken dat het aantal omgekomen      

e-bikers stijgt. Met name senioren 

maken gretig gebruik van deze 

elektrische fietsen, omdat dit, 

ondanks eventuele fysieke 

achteruitgang, de mobiliteit 

vergroot. Ingrid Rep: “Ook als je 

ouder wordt,   is blijven bewegen 

heel belangrijk.   De elektrische 

fiets is daar een geweldig middel 

voor. E-bikers moeten hun 

snelheid wel aanpassen aan de 

omstandigheden en hun 

vaardigheden. Je kunt er 

ongemerkt sneller mee dan 

raadzaam. Je moet  je daarnaast 

realiseren dat evenwicht een 

belangrijke rol speelt bij het 

voorkomen van een ongeval. Daar 

biedt de e-bike nog geen oplossing 

voor.” 

 

Hobbels 

Ook doet KBO-PCOB een beroep 

op  de instanties, zoals 

gemeenten, die  de infrastructuur 

onderhouden.    Ingrid Rep: “De 

helm helpt niet om vallen te 

voorkomen. Laten we daarom 

Nederland als fietsland zo geschikt 

mogelijk maken en ervoor zorgen 

dat fietsers zo min mogelijk 

hobbels tegenkomen. Letterlijk.   

Denk bijvoorbeeld aan het 

weghalen van boomwortels onder 

het fietspad en het leggen van 

schuine stoepranden.” 

 

 

 
 
 

 

Fietshelm niet alleen verplichten  
voor 60-plussers 

 

PCOB afdeling Den Haag  
     

  E-mail: pcob-den-haag@kpnmail.nl 

 Contributie: Alleengaanden € 38,00 - Met partner € 58,50 

Het is geen goed idee om het dragen van een fietshelm alleen te 

verplichten voor 60-plussers, zo vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. 

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

(SWOV) komt met dit voorstel, naar aanleiding van nieuwe cijfers van het 

CBS over het aantal verkeersdoden dat in 2021 viel. Ingrid Rep, 

directeur KBO-PCOB: “Door één groep aan te wijzen, werk je niet alleen 

stigmatiserend, maar mis je de kans alle fietsongelukken aan te 

pakken.” 
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Jaarvergadering 2022 
Afdeling Den Haag  
 

U kunt zich nog tot en met 27 mei 

2022 opgeven voor onze 

Jaarvergadering. Deze wordt 

gehouden op vrijdag 3 juni in de 

bovenzaal van de Shalomkerk, 

Vrederustlaan 96 in Den Haag.      

De Shalomkerk is 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. 

Wij gebruiken  om ca. 12:30 uur 

de lunch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De middag wordt ingevuld door 

mw. Annemarie Fokker met een 

PowerPoint presentatie over ‘Het 

leven en werk van de schrijver 

W.G. van de Hulst’.  
 

Deze dag zal tussen 15:30 uur en 

16:00 uur eindigen.  

 

De aanmelding kan bij onze 

penningmeester Joke Janse, 

telefonisch op nummer 070-

3933468 of per e-mail: pcob-den-

haag@kpnmail.nl.  

Wij zien uw komst op vrijdag         

3 juni graag tegemoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

                                                                   

 

 

Ledenbestand 

Er zijn geen mutaties te melden     

Om dat te ontdekken kunt u mee met onze jubileum-dagtocht                        

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. 
 

Uiteraard kunt u met eigen auto naar Honselersdijk rijden, maar wij 

laten ook een bus rijden die u ophaalt bij de Christus Triumfatorkerk 

(om 09.00 uur) en bij de Shalomkerk (om 09.30 uur). Leden van de 

afdeling Den Haag gaan ‘gratis’ mee. U kunt een introducee mee    

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).  De leden van de afdeling 

Scheveningen en leden van de KBO worden ook 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. 

 

Van de penningmeester 

In het maart-nummer van ons Informatiebulletin schreef ik dat er nog 

een bedrag van € 1.988,00 betaald moest worden door de leden.   

Inmiddels zijn er (begin april) tweeëndertig leden voor de eerste keer 

aangeschreven met een betaalverzoek. Daar hebben gelukkig twintig 

leden op gereageerd door hun contributie voor dit jaar aan ons over te 

maken. Resten er dus nog twaalf leden die dat nog moeten doen.      

Zij zijn goed voor een bedrag van € 476,50. Wij kijken nog steeds met 

spanning uit naar de betalingen. Ons bankrekeningnummer is       

NL91 RABO 0129 4876 94 ten name van PCOB, afd. Den Haag.                  

Bij voorbaat dank. Joke Janse 
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