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Belangenbehartiging

Acute koopkrachtproblemen bij ouderen
Het kan u niet ontgaan zijn! Woensdag presenteerden we ons
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/0WIRJ6uNQ0tPZCbo1HvsA0hGWrw__8ZtZXEU79KwNVsqqf9meCnlKBH5CBnR5zGH03KK3gSaWXm4K07e6G…
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koopkrachtonderzoek. Bijna een kwart (23%) van alle senioren blijkt de
afgelopen maanden moeite te hebben om rond te komen als gevolg van de
hoge prijzen van energie en boodschappen. Mensen zonder spaargeld hebben
het al helemaal moeilijk. De pers, met name het AD, besteedde veel
aandacht aan onze noodkreet...

Lees verder

Onderzoek KBO-PCOB:
Acute koopkrachtproblemen bij ouderen

Seniorencoalitie:
Prijsstijgingen noodzaken
tot AOW-verhoging

Door de hogere kosten van
bijvoorbeeld energie en de
boodschappen, heeft bijna een
kwart (23%) van alle senioren de
afgelopen maanden moeite om rond
te komen. Eén op de acht senioren
zegt geen buffer of spaarpot te
hebben en daardoor is meer dan de
helft (54%) uit deze bufferloze groep
genoodzaakt om nu al te bezuinigen
op bijvoorbeeld boodschappen en
extra’s. Dat blijkt uit onderzoek van
seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Nu het kabinet in het kader van de
augustusbesluitvorming aan zet is om
nog iets van de koopkracht overeind
te houden, wil de Seniorencoalitie
dat de verhoging van de AOW naar
voren wordt gehaald, naar 2023.
Want buitengewone tijden vereisen,
met urgentie, buitengewone
maatregelen. Senioren hebben met
spoed een financiële injectie nodig.

Lees meer

Lees meer
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Academie

Online bijeenkomst: Veilig met vuur
Brand kan iedereen overkomen. Na het ontstaan van brand heeft u slechts
een paar minuten de tijd om uzelf en uw medebewoners in veiligheid te
brengen. Bent u ouder of minder mobiel? Dan bent u kwetsbaarder als er
brand uitbreekt. Een goede voorbereiding (preventie) kan levens redden.
Tijdens deze online bijeenkomst leert u wat u kunt doen om brand in huis te
voorkomen.
Doe ook mee op 1 september van 10.30 uur tot 11.30 uur via MS Teams via
Teams en meld u aan via onderstaande knop.
We openen om 10.15 uur, zodat u alle tijd heeft om in te loggen. Bij vragen
kunt u bellen naar 030-3400 600 en helpen we u om in Teams in te loggen.

Meld u aan
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GEZOCHT:
Rayonbezorgers in
Flevoland

50PlusBeurs ticket
slechts € 7,50 i.p.v. €
20,-!

KBO-PCOB is op zoek naar een

De 50PlusBeurs is van 13 tot en met

rayonbezorgers voor het Magazine

17 september in Jaarbeurs Utrecht.

van KBO-PCOB. Het gaat om de

Honderden stands boordevol

steden: Almere, Lelystad en

informatie, entertainment en

Zeewolde. Als rayonbezorger krijgt u

voordeel. Niemand verlaat de

de magazines van uw regio

50PlusBeurs met lege handen! Bestel

thuisbezorgd. Deze kunt u per auto

tickets vóór 1 september en betaal

verdelen over de afleverpunten in

slechts € 7,50 i.p.v. € 20,-.

uw rayon.
Lees meer
Lees meer

Acties
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Aanbieden petitie en
pensioendebat in Tweede
Kamer
Op 6 september biedt de
Seniorencoalitie (om half twee ’s
middags) de petitie “Pas de
Pensioenwet aan” aan de voorzitter
van de vaste Kamercommissie
Sociale zaken en Werkgelegenheid
en de pensioenwoordvoerders in de
Tweede Kamer.
Heeft u zelf nog niet getekend?
Doe dat dan alsnog! Tekenen kan
hier.

Lees meer

De gebroken stoeptegel
Een fietspad met gaten, een kapotte
bank in het park, een bushalte die je
bijna onmogelijk kunt bereiken… Het
zijn van die ergernissen die hoogst
ongemakkelijk zijn als je slecht ter
been bent. Help ons dit soort
gebreken aan te kaarten bij uw
gemeente en doe mee met onze
actie de Gebroken Stoeptegel. Wij
vragen u daarom:
stuur ons een foto van wat u ziet
in uw gemeente. En vermeld
daarbij alstublieft de straat,
gemeente en wat u zo ergert of
belemmert. Dit kan via de mail of
via het formulier. Klik voor het
formulier en meer informatie op
'lees meer'.

Mail ons!

Lees meer

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/0WIRJ6uNQ0tPZCbo1HvsA0hGWrw__8ZtZXEU79KwNVsqqf9meCnlKBH5CBnR5zGH03KK3gSaWXm4K07e6G…

5/6

05-09-2022 15:00

KBO-PCOB

KBO-PCOB

030-3400600

Ringwade 67

Info@kbo-pcob.nl

3439 LM Nieuwegein

Www.kbo-pcob.nl
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