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Evenementen en acties

Alle ontvangers van een lintje: gefeliciteerd!
Op 26 april kregen een heleboel mensen die iets bijzonders hebben gedaan
voor de samenleving een koninklijke onderscheiding: gefeliciteerd!
Velen kregen een lintje vanwege vrijwilligerswerk in het belang van senioren.
Mede dankzij inzet van deze mensen kunnen we ons als KBO-PCOB samen
sterk maken voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen
meedoen en mensen omzien naar elkaar.

Nieuws

Bestel uw gratis kaarten!
Een gewaarschuwd en geïnformeerd

‘Het Grote
Hokjesexperiment’

mens telt voor twee. Nog steeds

De EO is voor een eenmalig

worden veel mensen slachtoffer van
digitale oplichting. Om zoveel

programma ‘Het Grote
Hokjesexperiment’ op zoek naar

mogelijk tips te delen, hebben we

senioren! Dit programma wordt

een ansichtkaart ontworpen. Schrijf
uw tip, waarschuwing of anekdote

gemaakt in het kader van de themamaand mei (van de NPO) over

op en doe de kaart op de post, zo

discriminatie en uitsluiting.

informeren we elkaar! Doet u mee?
De kaarten zijn gratis te bestellen.

Het programma wordt gepresenteerd
door Tijs van den Brink en Giovanca
Ostiana.

Bestel kaarten

Klik op onderstaande knop voor meer
informatie over hoe u zich kunt
aanmelden.

Lees meer

Vera Vlogt

Rayonbezorgers gezocht!

Govert van Brakel is meer dan

KBO-PCOB is op zoek naar een

veertig jaar te horen geweest op de

rayonbezorgers voor het Magazine

publieke radio en heeft verslag
gedaan van meerdere Olympische

van KBO-PCOB. Voor één regio in
Limburg, één in Overijssel en één

Spelen. Ook was Govert jarenlang de

Noord-Holland. Als rayonbezorger

radiostem voor de NOS bij de
Nationale Dodenherdenking van 4

krijgt u de magazines van uw regio
thuisbezorgd. Deze kunt u per auto

mei. Vera en Govert blikken vooruit

verdelen over de afleverpunten in

op morgen en bespreken de mooie
dingen van het leven: “Een dag

uw rayon

zonder inhoud is een treurige dag”

Lees meer

Bekijk de vlog

De Academie

Workshop Positieve Gezondheid bij uw afdeling
Binnen KBO-PCOB hebben we 14 Ambassadeurs Positieve Gezondheid die bij
afdelingen/groepen een workshop kunnen geven. In een interactieve
bijeenkomst van twee uur vertelt een ambassadeur over Positieve
Gezondheid. Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid,
uitgewerkt in zes dimensies die helpen zoveel mogelijk uw eigen regie te
voeren. Er wordt geoefend en er is ruimte voor vragen en gesprek.
Wilt u een workshop in uw afdeling/regio?
Stuur dan een mail naar: info@kbo-pcob.nl
U wordt dan in contact gebracht met een ambassadeur bij u in de regio.

Naar Acadmie

Mediaoverzicht april

KBO-PCOB in de media
KBO-PCOB komt op voor de belangen
van senioren en laat op verschillende
manieren en momenten van zich
horen. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door het versturen van een
persbericht of verwoorden van een
standpunt in de media. Klik op
onderstaande knop om het
mediaoverzicht te bekijken.

Lees meer
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