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Zomer!
De vakantieperiode is aangebroken. Veel mensen trekken er weer op uit nu
het weer mag. Voor de thuisblijvers is het vaak extra stil om dat ook veel
activiteiten een zomerstop hebben. Gaat u op vakantie? Stuur een berichtje
of een kaartje vanaf uw vakantieadres. Een klein gebaar kan het verschil
maken voor iemand die alleen thuis is.
Blijft u thuis dan kunt u wellicht op iemands huis of huisdier passen. Kijk
eens op hondjeuitlaten.nl of oopoeh.nl. Er zijn in het hele land
zomeractiviteiten te doen. Kijk daarvoor in uw weekkrant.
Struin eens door de Academie en doe daar een cursus.
Op woensdagmiddag kunt u online meedoen aan de nationale thuisbingo. Ga
naar www.denationalethuisbingo.nl.
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/GBYaY2YswHBsaiOpKmRsSuCCbLlmgsXyaWhKG-a9FI_IgOhBYm8XQdeb8RiJaA-rSRWr7EmrDNlSu…
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Bent u thuis en voelt u zich eenzaam, schroom dan niet en bel naar de
Servicetelefoon. Op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 13 uur op 030
3400 655. Onze vrijwilligers gaan met u in gesprek.

Acties

Petitie: Pas de
pensioenwet aan!
Strijd samen met de Seniorencoalitie
voor een beter nieuw
pensioenstelsel! Gepensioneerden én
werkenden is nu een koopkrachtig
pensioen beloofd. Maar in het
wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel
is het allerminst zeker dat we zo’n
koopkrachtig pensioen krijgen.
Teken daarom de petitie! Er zijn al
meer dan 48.000 handtekeningen
gezet.

Lees meer en teken de petitie

De Academie

Vooraankondiging workshoptour
Dit najaar worden er door het Verenigingsbureau KBO-PCOB workshops
georganiseerd voor vrijwilligers en leden van onze verenigingen. In de
provincies waar vorig jaar tijdens de Inspiratietour alleen een
ochtendprogramma was bieden we workshops met als onderwerpen
Ledenwerving, de KBO-PCOB Academie en het Nieuwe Besturen.

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/GBYaY2YswHBsaiOpKmRsSuCCbLlmgsXyaWhKG-a9FI_IgOhBYm8XQdeb8RiJaA-rSRWr7EmrDNlSu…
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De workshops vinden op de volgende data in de ochtend plaats:
4 oktober

Groningen (Hoogezand)

18 oktober

Zuid Holland (Berkel en Rodenrijs)

1 november

Drenthe (Westerbork)

10 november

Gelderland (Westervoort)

15 november

Overijssel (Nijverdal)

29 november

Brabant (Waalwijk)

Houdt u deze datum vast vrij in uw agenda! Meer informatie volgt in de
komende periode.

De Vereniging

KBO-PCOB in de media
Seniorenorganisatie KBO-PCOB wordt
regelmatig genoemd, zowel online
en op social media als in diverse
kranten, tijdschriften, radio- en
televisieprogramma’s. In juni hadden
we meerdere opiniestukken in de
landelijke kranten. Bekijk het
overzicht.

Bekijk het overzicht

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/GBYaY2YswHBsaiOpKmRsSuCCbLlmgsXyaWhKG-a9FI_IgOhBYm8XQdeb8RiJaA-rSRWr7EmrDNlSu…
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Modelreglement PCOB
aangepast
In de ledenraadsvergadering PCOB
van 10 juni is het nieuwe
modelreglement voor afdelingen
PCOB vastgesteld, dat per 1 juli is
ingegaan. Voor het nieuwe
reglement verwijzen we u naar de
website van PCOB.
Voor vragen over het reglement kunt
u een e-mail sturen naar:
ilse.vanzeewijkvink@kbo-pcob.nl

Naar de website

Onderzoek
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Toiletalliantie onderzoekt
Welke Nederlandse gemeenteraden

Onderzoek
behandeldoelen

hebben in de afgelopen vijf jaar

Wat vindt ú belangrijk als u ziek

aandacht besteed aan het gebrek
aan openbare toiletten? U ziet het

wordt? Het Leids Universitair Medisch

op deze kaart. Het onderzoek laat

wensen en behandeldoelen die 70-

een flinke verbetering zien, maar

plussers hebben. Het gaat om een

tegelijkertijd heeft twee derde van

eenmalige, anonieme vragenlijst.

Centrum doet onderzoek naar de

de gemeenteraden nog geen actie
ondernomen. Lees meer via

Wilt u mee werken, dan vragen we u

onderstaande knop.

de vragenlijst in te vullen.
Lees meer en ga naar de
vragenlijst

Lees meer

KBO-PCOB

030-3400600

Ringwade 67

Info@kbo-pcob.nl

3439 LM Nieuwegein

Www.kbo-pcob.nl
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