
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het zingen van een lied werd het 

woord gegeven aan de penning-

meester, Joke Janse. Zij heeft haar 

twaalfde jaarverslag voorgelezen.    

De kascommissie heeft geen 

onrechtmatigheden aangetroffen, en 

dus konden de financiële stukken 

goedgekeurd worden. Omdat er tijd 

over was is er een DVD vertoond van 

een concert van André Rieu op het 

Vrijthof in Maastricht.  

 

Na een voortreffelijke lunch, verzorgd 

door de (nieuwe) koster kwam 

mevrouw Annemarie Fokker binnen 

met diverse kratten (oude) boeken, 

o.a. van de schrijver W.G. van de 

Hulst.  

 

Hiermee had zij gelijk de aandacht 

van alle aanwezigen. Wat een feest 

van herkenning! Er werden boeken en 

ansichtkaarten gekocht en na 

ongeveer een half uur kon Annemarie 

beginnen aan haar lezing. Wat werd er 

een boeiend verhaal verteld, met heel 

veel wetenswaardigheden. Hiermee 

werd het een hele leuke middag, en 

ook na afloop werden er boeken 

verkocht. 

 

Het tweede evenement vond plaats op 

woensdag 15 juni. Deze dag begon 

met een stralende zon aan de hemel, 

en die is ook niet meer weg gegaan. 

Wij togen die dag met vijftig 

deelnemers naar het Westlands 

Museum in Honselersdijk. Onder de 

deelnemers waren ook introducees, 

leden van de KBO, leden van de 

afdeling Scheveningen en andere 

belangstellenden. Met een touringcar 

werden de mensen opgehaald, eerst 

bij de Christus Triumfatorkerk en 

daarna bij de Shalomkerk aan de 

Vrederustlaan. Een enkeling ging met 

eigen vervoer naar het museum.  

In het museum stond het appelgebak 

al klaar. Na de koffie en thee kregen 

wij in twee groepen een rondleiding, 

door het museum en door de tuinen. 

Een leerzame ervaring, zeker omdat 

wij daar hoorden dat de Romeinen al 

in deze streek gewoond en gewerkt 

hebben.  

 

Verslag van twee evenementen in juni  

 

PCOB afdeling Den Haag  
     

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

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

Zoals bekend hebben wij op op vrijdag 3 juni in de bovenzaal van de 

Shalomkerk onze Jaarvergadering gehouden. Wij zijn verheugd dat wij 

mochten rekenen op een mooie opkomst, namelijk 34 leden. De ochtend 

werd gevuld met een opening door Goos van der Lee. Hij nam ons mee in 

het Bijbelverhaal over Ruth, en wel uit de (kinder)bijbel, geschreven door 

Johanna Klink. Het blijft een boeiend verhaal, zeker als het gelezen wordt 

op deze toegankelijke manier.  
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Om 12.00 uur kregen wij een 

uitgebreide lunch voorgeschoteld, die 

iedereen zich goed liet smaken. 

Helaas hebben wij door een 

misverstand wat langer op vervoer 

moeten wachten, die ons naar het 

vertrekpunt van de rondvaartboot zou 

brengen. Daar eenmaal aangekomen 

konden wij aan boord van een boot 

van Rondvaartbedrijf ‘De Gantel’. 

Schipper Johan van Spronsen heeft 

ons gedurende twee uur allerlei leuke 

plekken laten zien in o.a. ’s-

Gravenzande, Honselersdijk en 

Naaldwijk. Daarbij zijn wij onder ruim 

veertig bruggen door gevaren. De 

hele dag door heeft Goos van der Lee 

ons en de omgeving gefilmd. Wellicht 

krijgen wij nog een keer te zien, wat 

dat geworden is.  

Om ong. 16:15 uur konden wij, na 

een zeer geslaagde dag, weer in de 

bus stappen op weg naar Den Haag.   
 

Felicitatie 
KBO Den Haag feliciteert PCOB Den 

Haag met het 60-jarig jubileum. 

Enkele KBO-ers konden meegenieten 

van de dagtocht op 15 juni naar o.a. 

het Westlands Museum. Daar 

hoorden wij o.a. hoe de tuinders door 

de eeuwen heen steeds opnieuw hun 

gereedschap hebben weten aan te 

scherpen aan de eisen van zaaien, 

groei en bloei en de verwerking van 

de oogst, met niet veel meer dan 

hout, ijzer en glas als grondstof.  

Hartelijk dank voor dit feestelijke uitje 

en met de hoop op nauwere 

samenwerking in de toekomst. 
 

Janneke Trapman, secr. KBO Den Haag 

Houd vitamine D in het 
basispakket 
 

Vitamine D hoort in het 

basispakket thuis. Die boodschap 

krijgt politiek Den Haag van ons 

mee in een gezamenlijke brief met 

apothekersorganisatie KNMP, KBO

-Brabant, KWF Kankerbestrijding, 

Nederlandse Cystic Fibrosis 

Stichting, Nierpatiënten Vereniging 

Nederland, Osteoporose 

Vereniging, ReumaNederland en 

de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-

PCOB, Koepel Gepensioneerden 

en NOOM). Zij maken zich grote 

zorgen over de medische, 

maatschappelijke en financiële 

gevolgen van uitstroom van 

vitamine D uit het verzekerde 

pakket. 

 

In een gezamenlijke brief wijzen 

de partijen erop dat de uitstroom 

van vitamine D niet strookt met de 

roep om meer te investeren in 

preventiezorg en het verkleinen 

van gezondheidsverschillen tussen 

Nederlanders. Ook zien de 

patiëntenverenigingen, 

seniorenorganisaties en 

apothekers dusdanig negatieve 

gevolgen voor de therapietrouw 

dat de uitstroom juist kan leiden 

tot een stijging van zorgkosten 

door extra fracturen, met extra 

beroep op revalidatie, (wijk-)

verpleging en mantelzorg. 

Vitamine D draagt bij aan het 

versterken van botten, en een 

goede werking van de spieren en 

het immuunsysteem.  

Veel Nederlanders, onder wie 

vrouwen vanaf 50 jaar, personen 

met een donkere huidskleur en 

bewoners van 

verzorgingstehuizen, worden 

geadviseerd om vitamine D in te 

nemen. 

Minister Kuipers 

(Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport) nam eind mei het advies 

van het Zorginstituut over om 

vitamine D uit het pakket te halen. 

Anderhalf miljoen Nederlanders 

vitamine D-tabletten kregen vorig 

jaar vitamine D vergoed. De 

Tweede Kamer debatteerde met 

de bewindspersoon over het 

geneesmiddelenbeleid en het 

pakketbeheer. Ook vitamine D 

kwam ter sprake. 

 

Feestelijke afsluiting van 
het jubileumjaar  
 

Op maandag 24 oktober hopen wij u 

te kunnen verwelkomen in de Christus 

Triumfatorkerk aan de Juliana van 

Stolberglaan 154. Die dag hebben wij 

een feestelijke afsluiting van ons 

jubileumjaar. Het programma wordt  

in het volgende Informatiebulletin 

bekend gemaakt, maar u kunt de 

datum alvast noteren. Dit zal ook de 

laatste bijeenkomst van 2022 

worden.  

U bent (hierbij) van harte uitgenodigd.   

                                      Het bestuur 

  

15 november 1962 /  

15 november 2022  
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