
Dit is in het kort het thema dat mw. 

Joke Verweerd heeft uitgezocht voor 

onze feestelijke afsluiting van het 

jubileumjaar op maandag 24 oktober 

2022. Wij heten u van harte welkom 

in de Christus Triumfatorkerk aan de 

Juliana van Stolberglaan 154 

(bereikbaar met bus 23 of bus 24 

(stukje lopen) of tramlijn 2 en 6). De 

zaal gaat open om 10:00 uur, wij 

ontvangen u dan met koffie en thee. 

Vanaf 10.30 uur starten wij met het 

ochtendgedeelte. Na een korte 

inleiding geven wij het woord aan 

Joke Verweerd. Er zal een 

boekentafel zijn, dus u kunt uw hart 

ophalen met haar boeken. Om 12:30 

uur wordt u een lunch aangeboden 
 
 

 

Voor het middagprogramma komen 

George & Carina Westerhof (Duo 

Listen) met hun liedjesprogramma. 

George en Carina zijn een echtpaar en 

maken al muziek vanaf de jaren 70, 

toen speelden zij vooral covers. 

Inmiddels zijn zij al tien jaar bezig om 

eigen Nederlandstalige liedjes te 

presenteren. Carina speelt keyboard 

en George gitaar en zij doen de zang 

veelal 2-stemmig.Het repertoire 

bestaat uit ongeveer 80 

Nederlandstalige luisterliedjes, met 

allerlei verschillende herkenbare 

onderwerpen. 

Ook projecteren 

zij de teksten 

met een 

beamer, zodat 

iedereen het 

kan volgen. 

 

Uiteraard moet u zich voor deze dag 

aanmelden.  

Dat kan bij onze penningmeester  

Joke Janse, telefonisch op nummer 

070-3933468 of            per e-mail: 

pcob-den-haag@kpnmail.nl.          

Graag vóór 15 oktober 2022.  

Wij zien uw aanmelding graag 

tegemoet en rekenen op een mooie 

opkomst!. 

 

Het landelijke bestuur van de PCOB 

wil u graag informeren over de huidige 

ontwikkelingen bij KBO-PCOB ten 

gevolge van de (dreigende) uittreding 

van een aantal provinciale KBO-

bonden. Daarom heeft dit bestuur een 

brief geschreven. Het is een lange 

brief geworden, omdat zij u graag 

goed wil informeren. Wij hopen dat u 

de tijd en moeite wilt nemen de brief 

te lezen. De afdelingsbesturen zijn 

gevraagd deze brief zo veel mogelijk 

te verspreiden onder de leden van de 

afdeling, daarom kunt u deze brief 

opvragen bij onze penningmeester.  

Hij wordt u dan toegestuurd. 

 
 

Minder huurtoeslag is 
onacceptabel  
 

Ruim 80.000 huishoudens met een 

AOW-uitkering krijgen straks minder 

huurtoeslag, als de plannen van het 

kabinet doorgaan. Voor de 

Seniorencoalitie is dat 

onbespreekbaar. Het gaat hier om 

een groep ouderen die qua inkomen 

al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet 

voor niets huurtoeslag. 

 

 

 Feestelijke dag op 24 oktober 

PCOB afdeling Den Haag  
     

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

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

De afgelopen tijd is voor ons allen lastig geweest en nog, gebeurtenissen 

die ons leven ontregelden, een pandemie, een oorlog aan de rand van 

Europa. In een nieuwe situatie kun je niet handelen op je ervaring, je 

moet door op je intuïtie, soms kiezen uit twee kwaden. Om je rug recht te 

kunnen houden moet je veerkracht hebben. Waar halen we onze 

veerkracht vandaan? Joke Verweerd schetst in verhalen en gedichten de 

herkenbare samenleving, we kijken als het ware in een spiegel. Wij 

toetsen onze eigen beslissingen aan het gedrag van onze medemensen. 

Mensen als wij, waar we soms van schrikken en soms bewondering voor 

kunnen hebben. Iedereen is op zijn eigen manier onderweg met vallen 

en opstaan. En dat laatste... opstaan.. dat kunnen we door veerkracht! 

Afdeling Den Haag 

Informatiebulletin    oktober 2022 
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In het voorgestelde nieuwe systeem 

voor het berekenen van de 

huurtoeslag wordt niet langer 

uitgegaan van de werkelijke huur die 

iemand betaalt, maar van een vast 

normbedrag van € 520 per maand. 

Een huurder die nu toeslag krijgt op 

basis van een huur van bijvoorbeeld  

€ 700 euro, zal dus minder toeslag 

krijgen. 
 

De Seniorencoalitie – een 

samenwerking van de 

ouderenorganisaties KBO-PCOB, 

ANBO, Koepel Gepensioneerden en 

NOOM – vindt dit onbegrijpelijk. De 

koopkracht van deze groep AOW’ers 

is al sinds 2010 uitgehold. Met de 

huidige energiecrisis en de 

toenemende inflatie neemt hun 

koopkracht alleen maar verder af. 
 

De herziening van de huurtoeslag 

mag voor niemand leiden tot een 

lagere huurtoeslag, vinden de 

gezamenlijke seniorenorganisaties. 

Deze reactie hebben ze inmiddels 

toegezonden aan de betrokken 

departementen via een zogenoemde 

internetconsultatie. 

 

Een ander onderdeel van de plannen 

met de huurtoeslag kan wel op 

instemming rekenen van de 

Seniorencoalitie. Het gaat hierbij om 

het voorstel om ook huurders in de 

vrije sector in aanmerking te laten 

komen voor huurtoeslag. Al jaren is te 

zien dat senioren die een huis huren 

in de vrije sector een steeds groter 

deel van hun inkomen kwijt zijn aan 

huurlasten, zonder enige vorm van 

compensatie. 

 

 

 

 

 

 

Petitie: koopkrachtig 
pensioen nog ver weg  
 
Pas de pensioenwet aan! Met die 

boodschap heeft de Seniorencoalitie 

een petitie met 61.792 hand-

tekeningen aangeboden aan de 

Tweede Kamer. 
 

“De Seniorencoalitie heeft actief het 

overleg gezocht; met de minister, 

sociale partners, met jongeren-

organisaties. Dat overleg heeft 

resultaat gehad, maar nog 

onvoldoende.” Dat zei John Kerstens, 

voorzitter van de Koepel 

Gepensioneerden bij de 

overhandiging. Samen met de 

bestuurders van ANBO, KBO-PCOB en 

NOOM was hij naar Den Haag 

gekomen uit naam van een achterban 

van een half miljoen mensen en de 

ondertekenaars van de petitie. 
 

Het kabinet belooft een koopkrachtig 

pensioen voor iedereen, maar volgens 

de ouderenorganisaties kan die 

belofte niet worden waargemaakt met 

het wetsvoorstel zoals dat nu bij de 

Tweede Kamer ligt. “We zijn niet per 

sé tegen de Wet Toekomst 

Pensioenen, maar dit moet je wel in 

één keer goed doen”, zegt KBO-PCOB-

directeur Ingrid Rep. 
 

Met de petitie vraagt de 

Seniorencoalitie om aanpassingen 

van het wetsvoorstel voor het nieuwe 

pensioenstelsel. De belangrijkste 

eisen zijn blijvende indexatie, een 

eerlijke verdeling van de pensioenpot 

en een echte stem van 

gepensioneerden in het hele proces. 

De aanvullende pensioenen zijn al 

meer dan twaalf jaar niet geïndexeerd 

en in combinatie met de huidige 

inflatie betekent dit een enorme 

aanslag op de koopkracht van 

senioren. 
 

Op 12 september debatteerde de 

Tweede Kamer voor de eerste keer 

over het wetsvoorstel voor een nieuw 

pensioenstelsel, terwijl er nog geen 

betrouwbare berekeningen lagen over 

de gevolgen van het nieuwe stelsel 

voor gepensioneerden. ANBO-

directeur Anneke Sipkens: “De 

Tweede Kamer en ook de minister 

hebben geen idee hoe de 

berekeningen van het nieuwe 

pensioen gaan uitpakken.” 
 

Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker 

worden dan het huidige, maar de 

ouderenorganisaties zien dat nog niet 

voor zich. “Ik zie niet voor me dat het 

straks duidelijk uit te leggen valt hoe 

het pensioen eruit gaat zien”, zegt 

Lucía Lameiro Garcia, coördinator bij 

NOOM. “Als je niet met een heel 

helder verhaal komt, weet ik niet hoe 

we dat aan onze achterban moeten 

uitleggen.” 

 

Enkele citaten  
van Maarten Luther: 
 

Alleen het geloof kan een mens echt 

veranderen. 
 

Geloof en belofte horen bij elkaar. 
 

Geloof en gevoel hebben het moeilijk 

samen. 
 

Waar God spreekt, daar woont Hij ook. 
 

Zonder ons gebed zou de wereld er 

heel anders uit zien. 
 

Als God alles deed wat wij Hem 

vragen, zou Hij onze knecht zijn. 
 

De waarheid heeft nooit veel woorden 

nodig. 

  

  

 

  


