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We hopen als bestuur dat u ondanks de vreemde tijden toch een beetje 
heeft kunnen genieten van deze zomer en heeft geprobeerd om er het 
beste van te maken. We hadden allemaal onze hoop gevestigd op de 
tweede helft van het jaar om weer te kunnen beginnen met onze KBO ac-
tiviteiten. Helaas zit dat er nog niet in. 
In de vorige nieuwsbrief stond dat alle bijeenkomsten en spelochtenden 
tot september zijn uitgesteld. Tot onze spijt moeten we dit gaan verlengen 
tot en met eind oktober. Daarna gaan we opnieuw bekijken wat er moge-
lijk is. Het is ook nog niet mogelijk om de spelochtenden weer op te star-
ten, want het lijkt ons moeilijk om afstand te houden van elkaar tijdens de 
spelletjes. Voorzichtigheid blijft geboden en we hopen dat het goed met u 
gaat en dat we er allemaal goed doorheen komen. 
Mochten er vragen zijn of als u ergens hulp voor nodig bent, laat het ons 
dan weten. U kunt altijd bij onze bestuursleden terecht. Het telefoonnum-
mer en e-mail adres staat in de nieuwsbrief en op onze website.  

Manon Vanderkaa verlaat KBO-PCOB  

Per 1 oktober a.s. verlaat Manon Vanderkaa seniorenorganisatie KBO-
PCOB. Zij startte in 2013 als directeur van de Unie KBO, medio 2016 
kwam daar de directievoering bij voor de PCOB en vanaf de samenvoe-
ging van de beide verenigingsbureaus begin 2017 was zij directeur van 
KBO-PCOB. Onlangs liet Manon weten dat zij een andere functie gaat 
aanvaarden: directeur van V&VN, de beroepsvereniging voor Verpleeg-
kundigen en Verzorgenden Nederland.  
Manon Vanderkaa: “Met veel enthousiasme heb ik me de afgelopen ruim 
zeven jaar ingezet voor eerst de Unie KBO en vervolgens ook de PCOB 
en KBO-PCOB. Ik ben trots op wat wij als vereniging hebben bereikt. We 
hebben een stevige stem in de belangenbehartiging, we zijn volop zicht-
baar in de media en overal in de vereniging zijn senioren van betekenis 
voor elkaar en voor de samenleving. De kracht van onze organisatie zit in 
de 800 lokale afdelingen, die met hun kwart miljoen leden concreet gestal-
te geven aan ‘omzien naar elkaar’. Het is mooi dat ik daar zo lang bij be-
trokken mocht zijn en ik heb genoten van de vele persoonlijke contacten 
met leden. Het was geen gemakkelijk besluit om afscheid te nemen, maar 
ik ga opnieuw bij een vereniging werken die er maatschappelijk toe doet. 
Dankbaar kijk ik terug op de inspirerende samenwerking met de vele vrij-
willigers en met de collega’s van KBO-PCOB en ik wens deze mooie ver-
eniging van harte een goede toekomst.  
Het bestuur van de KBO-PCOB is Manon Vanderkaa voor haar bijdra-
ge aan de vereniging zeer veel dank verschuldigd, neemt node af-
scheid van haar en wenst haar veel succes en arbeidsvreugde in 
haar nieuwe functie. Bestuur KBO-PCOB 
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Alle KBO leden die in september jarig zijn willen wij van harte feliciteren! 

  
 

Alle bijeenkomsten, activiteiten etc. gaan tot nader bericht niet door. 


