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Vernieuwde website KBO-PCOB! 

De website van KBO-PCOB is vernieuwd. Zo kunnen we het nieuwe 

verenigingsjaar starten met een frisse en nieuwe uitstraling en meer 

overzicht. De vijf speerpunten van voorheen zijn aangepast naar zes 

eigentijdse thema’s, zodat we onze belangenbehartiging nog beter in 

beeld kunnen brengen. Ook nieuw is de Agenda. Veel 

achtergrondinformatie, tips en voorbeeldbrieven zijn verhuisd naar onze 

Academie. Onder het menu (streepjes rechtsboven) vindt u onze diensten 

en het ledenvoordeel op een rijtje.  

KBO-PCOB.NL 

 

 

  

Acties 
   

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/YrRa8IT6RPqwsVFN7BjTFIik11z52qaj-jlP7wsCOTE26KEFrnjyU2aHB4dW7LXhrv9lPKnPAFQC-EZf1NuP-g/KPNSKpcpqKGJvyU
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/pQhkpTvAlUmjPTwU2jea7hy5ymttXskTDe7vQkwuriCT543nMPEYIrHxR-xEJcxbWgOkyhn2eDrwhwYlROKgIg/RQx5duanHg5a5E4
imap://johanelfrink@gmail.com@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E37367#m_851818218956440040_Evenementen%20en%20acties
imap://johanelfrink@gmail.com@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E37367#m_851818218956440040_De%20vereniging
imap://johanelfrink@gmail.com@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E37367#m_851818218956440040_De%20Academie
imap://johanelfrink@gmail.com@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E37367#m_851818218956440040_Nieuws
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/en0dHOFDKavqgddDuhQgAIf6bwkNX8KZt3AFgSqeo0CqNAdldM-izN0KqOCpcol0Vi61BrvewSIsRN9OnG_wRA/NraTEJJeMBQWgst
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/uuimTgJorJl64fXySxDcfvbyNC273yS_0gWGPyKs761oQsbLjEAfcP-HP4HrLbykC2YLYFheIujXosStBiOpjQ/55aKY8XzthYMBrN


 

Petitie aangeboden: 61.792 handtekeningen 

Pas de pensioenwet aan! Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen 

van het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. Eisen zijn blijvende 

indexatie, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en een echte stem van 

gepensioneerden in het hele proces. “We zijn niet per se tegen de Wet Toekomst 

Pensioenen, maar dit moet je wel in één keer goed doen”, zegt KBO-PCOB-

directeur Ingrid Rep. 

We danken u hartelijk voor het tekenen van de petitie.    

  

    

 

Lees meer 

 

  
 

  

 

De Academie 
   

Academie workshoptour 

Vanaf 4 oktober vinden er in het kader van de Academietour zes bijeenkomsten 

plaats, speciaal voor vrijwilligers en leden van KBO en PCOB. Tijdens de ochtend 

worden een aantal verschillende kennissessies aangeboden. Het programma duurt 

van 9.30-13.30 uur. 

De workshops vinden op de volgende data in de ochtend plaats: 

4 oktober Groningen (Hoogezand) 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/lFpOJpGnz37BNFudnj_V-4ausG5lxDIDMXvVyBgxSRpFDBr6ucn8WjtiPLb3fORbH3lnho6JffULG40YgtTZEg/jg2rrhY5j9EkdbQ


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 info en aanmelden 

 

  
 

  

  

  
De Vereniging   

 

  
  

  

  

KBO-PCOB in de media 

Niks geen zomerreces, het was druk 

(in de media) vanwege ons 

koopkrachtonderzoek en onze acties 

op pensioenen. Bekijk het overzicht. 
 

  

  

 

Bekijk het overzicht 

 

  
 

  

 

 

 

 

Vera Verrast 

Deze maand de 20ste! vlog van 

(oud)journaliste en presentatrice 

Vera van Brakel. In deze filmpjes 

praat Vera met (bekende) senioren 

over wat hen verrast. Vandaag met 

Lenny Kuhr. We wensen u veel 

kijkplezier! 
 

   

 

 

Naar de website 

 

  
 

  

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/OUOpw2jOuRsgTBWwZk95JG2R-V4_DwrYrCjcB7d0_JhAlwAqvcXiBfnUzqPGHTsGW5ncXF1cHeeo_Qbe20oP6A/4IbwXgSMJgKnbBp
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/X_e-cHetaWZbndUCibeZ2WC3tKkTfC1xZqcx6lq4Kb0A0SkMuJaJrFHDiKXXovBfyDOSUgoIh_WiMU_m6atCtg/7CBY5VQM3IRnMz6
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/fzrpNxsx-5MrAsNwOSDyKvyAqoUNfwcbq5DIN_kTlmw9MCVJoc7EZHutUlZvW4thLeQ4jghTQTNmxDW5HWeBUg/etkEnRRPrfXgHNy


Online bijeenkomst 
   

 

Online koffiebijeenkomst 

Veilig de donkere dagen in 

De avonden worden langer. 

Inbrekers hebben in het donker 

meer tijd om in te breken. Wilt 

u weten hoe we het huis goed 

kunnen beschermen tegen deze 

inbrekers? Volg dan op 6 oktober 

van 10.30 tot 11.30 de online 

koffiebijeenkomst  via Teams. 

Na aanmelding ontvangt u 

meteen een mail met de link 

voor de bijeenkomst. De eerste 

donderdag van november en van 

december is er ook een online 

bijeenkomst. 
 

Meld u aan 

 

  
 

  

 

Valpreventie 

Valpreventieweek 3-9 okt 

Valongevallen zijn een 

ernstig en toenemend 

probleem bij 

ouderen.  VeiligheidNL 

heeft een e-learning (cursus 

via internet) Valpreventie 

gemaakt, ook voor onze 

adviseurs en vrijwilligers. 

Op een interactieve manier 

komen de weerstanden en 

motieven van ouderen voor 

valpreventie aan bod. De e-

learning wordt GRATIS 

aangeboden tot en met 9 

oktober, de laatste dag van 

de Valpreventieweek.  
 

Meld u aan 

 

  
 

  

  
Bijeenkomst op locatie   

 

  
  

Kennissessie digitale veiligheid op 

27 september 

  

Wat wil de zestiger? Praat 

mee op 29 september  

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/gMJghDdOjYK0B2-meFtAkJGoPz4YNEtP5X4geuklVmwl7IsqQAEmLdM6MXOYnxQStxp6dusLg7HSY7XlLXMBtQ/G83F5qpb3Hbh8k2
https://bit.ly/3D5x0ks
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WEEcVHZVVyUcyUXqX7eixYKNfBpKnZOylmnmISIJtqFwJEsE4uJ3TCq7wdxTglwKTYNDJ8qo8WlaLEXbRA-NLA/2qE9IggjJUEzI9E
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WEEcVHZVVyUcyUXqX7eixYKNfBpKnZOylmnmISIJtqFwJEsE4uJ3TCq7wdxTglwKTYNDJ8qo8WlaLEXbRA-NLA/2qE9IggjJUEzI9E
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/MBD7xY0kx3LmxqYw0APNfQpDsQvNUIm3xWSWll3p_ZiJuFumhZuvTN-Zv4IImpfOn-P_2k2jeZLfxcD11hg7WQ/yUsm9KQ6CV3ep35
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/MBD7xY0kx3LmxqYw0APNfQpDsQvNUIm3xWSWll3p_ZiJuFumhZuvTN-Zv4IImpfOn-P_2k2jeZLfxcD11hg7WQ/yUsm9KQ6CV3ep35


  

  

   

   

 

KBO-PCOB 

Ringwade 67 

3439 LM Nieuwegein 
 

  

030-3400600 

Info@kbo-pcob.nl 
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