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Aankomende evenementen en acties

Welke gemeente verdient volgens u De gebroken
stoeptegel?
Uit een peiling onder senioren weten we dat de leefbaarheid van de wijken heel
belangrijk is. En constateren we dat hier veel te doen valt. De meeste signalen die
we krijgen gaan over gebrek aan onderhoud. Wij willen dat met u aankaarten. Wij
vragen u daarom: stuur ons een foto van wat u ziet in uw gemeente. En vermeld
daarbij alstublieft waar het is en wat u zo ergert of belemmert. Uw klachten gaan
we delen met de gemeenten. En de gemeente die de grootste klus te klaren heeft,
bieden wij dan – samen met de plaatselijke afdeling – De gebroken stoeptegel aan.
Stuur uw foto, met de gemeente, de straat die te zien is en wat u daar ergert naar
communicatie@kbo-pcob.nl of stuur het naar KBO-PCOB, De gebroken stoeptegel,
Ringwade 67, 3439 LM, Nieuwegein.

Mail ons
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Regiotour
14 en 21 april 2022
Ochtend- en middagprogramma
Roermond en Heinkenszand

De inspiratietour is in volle gang! De
ochtend wordt ingevuld met
interessante (landelijk bekende)
sprekers en ’s middags kunt u
workshops volgen. Wij nodigen u van
harte uit om u aan te melden via
onderstaande knop. De
bijeenkomsten zijn gratis en voor
alle geïnteresseerden, dus ook nietleden!

Meld u aan

Lees meer

Maand van Senioren en Veiligheid

Maand van de veiligheid

Bestel uw kaarten!

De maand april staat in het teken

Een gewaarschuwd en geïnformeerd

van de campagne ‘Senioren en

mens telt voor twee. Daarom willen

Veiligheid’ die we gezamenlijk met
het Ministerie van Justitie en

we zoveel mogelijk tips delen en
starten we deze kaartencampagne.

Veiligheid en andere ouderenbonden

Doet u mee?

verzorgen. Kees Hulst treedt weer
op als ambassadeur.

De kaarten zijn gratis te bestellen.
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Vera vlogt

Rayonbezorgers gezocht!

In de nieuwe vlog van Vera van
Brakel van der Mark gaat zij op
bezoek bij oud keeper en Europees

KBO-PCOB is op zoek naar een
rayonbezorgers voor het Magazine
van KBO-PCOB. Voor één regio in

Kampioen Hans van Breukelen.
Er volgt een gesprek over fouten
maken, je kwetsbaar opstellen en

Limburg, één in Overijssel en één
Noord-Holland. Als rayonbezorger
krijgt u de magazines van uw regio

weerbaar worden.

thuisbezorgd. Deze kunt u per auto
verdelen over de afleverpunten in
uw rayon.

Bekijk de vlog

Meer informatie

Pensioenakkoord

Verkiezingen ABP

De Seniorencoalitie, met daarin
onder meer KBO-PCOB, vindt het

Pensioenfonds ABP heeft de
kandidatenlijsten voor de

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen in
de huidige vorm onacceptabel. Al
vóór 2027 moeten de pensioenen

verkiezingen voor het
verantwoordingsorgaan
gepubliceerd. Deze verkiezingen

worden geïndexeerd, maar daar is in
het wetsvoorstel weinig zicht op.
Daarmee breekt het kabinet zijn

vinden plaats van 4 tot en met 24
april 2022. Namens KBO-PCOB staat
Bart van Wijck op de vierde positie

belofte van een koopkrachtig
pensioen.

op een gezamenlijke lijst van KBOPCOB met CNV, ACP en ACOM.
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De Academie

Netwerken op de Academie
Klik hier om de handleiding "profiel aanmaken" te downloaden

Op de Academie kunnen mensen in contact komen met elkaar. Zo kunnen
Ambassadeurs Positieve Gezondheid bijvoorbeeld informatie met elkaar
uitwisselen of u kunt op zoek gaan naar een veiligheidsadviseur. Bij het kopje
Mensen vindt u vrijwilligers binnen onze vereniging. U kunt zelf ook een
profiel aanmaken en zo uw expertise delen. Hoe meer mensen aangeven wat
ze te bieden hebben, hoe meer kennis we binnen het platform krijgen.
Sinds vorige maand hebben we ook een groep ‘gesprekspartners
levensvragen’. Ze hebben een intensieve training gevolgd en zijn beschikbaar
om mensen te bellen die behoefte hebben aan een gesprek. Soms is een
face-to-face gesprek gewenst of een gesprek tijdens een wandeling.
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