
Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB online lezen  

 

KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB 

U leest de augustus 2021-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. Met deze 

maandelijkse nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. 

Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun 

achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten.  

Informatie voor leden en afdelingen 
 

Zet het in uw agenda: het KBO-PCOB Online Inspiratie 

Evenement! 

 

  

 

Op 28 september vindt er een groot Online 

Inspiratie Evenement plaats. Alle leden van de 

KBO-PCOB zijn hiervoor uitgenodigd. Met 

verschillende trainingen, lezingen, leuke 

(digitale) groepsactiviteiten en natuurlijk een 

kleine borrel, belooft het een feestelijke dag te 

worden. Het gehele programma is vanuit huis te 

bekijken. Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur 

in uw agenda! Wilt u meer informatie over het 

Online Inspiratie Evenement? Klik dan op 

onderstaande button!  
 

 

Meer informatie 

  

 

  
 

Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente 

  

 

In het Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente doet 

KBO-PCOB aanbevelingen aan politieke partijen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022.Gemeenten hebben 

er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die 

ze zelfstandig uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de 

fysieke leefomgeving. Dit legt een grote 

verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. KBO-

PCOB wil daarom politiek die dichtbij mensen is. En politici 

die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met 

rendement. 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/kY6kqvLjzMT_4vT7FWqT3WFH-Injjbog1ZKjNvB6DvaOvRv0BOxpU8T4Jq0Cv_MhwbY5odHa1ObgNlYFAvbEww/ZVGq6wBtkFc8XEC
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/TtAfrMuRMJ6moNQ4O9SqeK4nfuJ4E_uQNYGUqd3AwnlMOPHjMeSJbLmlaBZTOQWLeWPw9zvCp5G_iXJYNs2hSQ/j89yBeuNK7cZs6N
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/czwBWjE9ijVE4IhMynNM2ic5PmACxtzK8yt_OVsWL61d0LudfG6ba_lZguag-3ZJJWJekNWfbyRuj3UuaCLdTg/sIrMZgIiMmeu8Fv
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/K9p260K13WPcTz0oe6MebK7evkhVA2tw_ZWCIoP0N0UKLHhEpO34Oz7k2c_-5QhSemMN-uBmDMQfNwFxjHCLNA/D9amvsXEUNHE9JA
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/nYy7tBep6zOyNRTg2YpWpjxiW5b4YH5octaw4MpTWJie3gcQ16DI9P-Kk4YRFkV67CRS-zVe0SU6n3aaua8XuQ/r7D467AppbJesEB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/SzV28KNdRGsly9MPX2mZSQJkGono1_tg0p71gMbQ42e5sfhqy30Td8JhCqs-bDQ5WHTw7oGHyztBT3-IZ2dAag/VxkkkCRissdDFUT


 

Via onderstaande button kunt u het gehele manifest lezen en downloaden, of een manifest 

op maat maken voor uw eigen gemeente. 

  
 

 

Bekijk het Manifest 

  

 

  
 

Rayonbezorger gezocht 

 

  

 

KBO-PCOB is voor een regio in Gelderland op zoek 

naar een rayonbezorger voor het Magazine van 

KBO-PCOB. Als rayonbezorger krijgt u de 

magazines thuisbezorgd. Deze kunt u verdelen per 

auto over de afleverpunten in uw rayon. Voor meer 

informatie en om u aan te melden klikt u op 

onderstaande button.  

  

 

 

Aanmelden 

  

 

  
 

Voor de late beslisser - word docent ouderenadvisering! 

 

  

 

Op 1 september start de opleiding tot docent 

ouderenadvisering. De docent 

ouderenadvisering geeft ouderenadviseurs de 

juiste gereedschappen mee om hun functie goed 

uit te voeren. De docent stimuleert 

samenwerking tussen ouderenadviseurs op 

lokaal niveau en weet hen aan te spreken en 

bewust te maken van hun sterke punten. Ook 

begeleidt de docent ouderenadviseurs ten 

aanzien van hun leervragen. Er zijn nog enkele 

plaatsen beschikbaar voor de opleiding tot docent ouderenadvisering. Aanmelden kan nog 

tot 10 augustus door het aanmeldformulier in te sturen. Meer informatie en het 

aanmeldformulier vindt u via onderstaande button.   
 

 

Meld u aan 

  

 

  
 

PCOB Rotterdam ontvangt landelijke subsidie sociaal en 

mentaal welzijn   

 

  

 

PCOB Rotterdam realiseert in verschillende wijken 

mooie eigen programma’s en organiseert onder andere 

goed bezochte themabijeenkomsten voor het project ‘Zin 

in het leven’. Met goede gesprekken tijdens een 

koffieochtend of lunch in enkele seniorencomplexen in 

de stad. Deze zomer ontving de afdeling een eenmalige 

subsidie waardoor de activiteiten in één wijk uitgebreid 

kunnen worden en nóg meer mensen worden bereikt. De subsidie is bedoeld voor 

activiteiten op het gebied van ociaal en mentaal welzijn en komt – via de gemeente – uit 

een incidenteel landelijk steunpakket van VWS.Informeer ook eens bij uw gemeente naar 

de mogelijkheden!  
 

 

Lees meer 

 

 

 

  
 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/y1XLxSucs_cwTwC_dIXoOWiWzUH3JzhtQc-dFOjjCzj4EIX_LRhgI8hGqcN_u6k6M9m81cA2Dbhxet2vdiqbYQ/gHtdJRtkYBSAhxX
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WLug7dQ0U3ClRR75rJeMUx4ROtlr9bVEZEaEJM6Dx8rTz7wtc-izQnIOM4Ih_Dfj_xISkGh1xCwcNkiLPHSsRQ/4WXyWWP8gYXwTYa
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/tOwC_I40AVLfMhu_VAWKEKtRHS6F8R6hd3V9dCQsRfnEiRsPidSBj6H2xxg3UxJEkAhnsM3cFQftjrUuRQViJw/HDxeTfHBwMPhfp7
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/X-M9tbqPMgXM-9NxCrl4P7QK-cq_JwM3-CBdHIjS09MBPIX7nqJGBgMGwwNfTQjeY_7d2Ga_VC85bDBl5AwEpg/uIgunGMnxv8H8Z9
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/kYCe3nI2VCY7eSZ9hs0l7l9B_Q_FpQSBYNqwryqVFKi57jDdvqETM9wBWCBvjzSja_S1pNBQQzXmvUyo0GRt8A/9wptbJcWukPp38i
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/F59LqZ1cKB-8l_13AC6I97RN1Nn-HvQwdYKjPcDL_ohQfmYnF7Hy3FEIh7d89WbGmSor6s0xvfE5LLGvlqROcQ/mFgtK94DVis4Qvu
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/y3u97rnOWYbf4fIyMyeY8Ui9myGcqvJoYlIxNUPxQARsWK61d5dju_eRGA4Hx7CPJ2Qmwzg5MhWlXNd1ZhxtRg/IXIgfyUjvEkgx6q
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/dDV5K8nKl_gA1lUZlhlJHkYlp1Ua4jaG-gzNgX8_s6Hjq3da4ORVcQQti1h4R4p-MGufDZfRpwsuMxDCXeZZ_Q/wYBDzDjjwqH7dHJ
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/huCzUY5Fpwv6vg8RrTfWRpnfjrs3spY1U9IkRZAUKXZfPoaKbu_Nbl2504tFX5QsX-_Zt39hbgi4k0480_A0Aw/Z6C462P34uk4Ef8
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/uoTuv9afcBZ56UVHhZZfqZB9TSZCe5yqGewaELYmbDLeolz2-sB1SALNwfRZgGGQzQwOQhycaxNjndFZTd4xBQ/esXDR8aSM4WjGId
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/-aAe7pOh72glvS2dL94kLwYMkpSz_B0UwI-H5DlN2B2BQe0v4QdWWAiAL6NFtRUDKHVPpteQQARl-YiD5phVFw/xFJMkT6dGGPpH6M
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/uCbaKTgmMGkDQ7bJOu3KBAS1_vu4JsKjvPT4AiHP831zTQhZc_zdsUD_07OV15lfAfo0PJ03xC4Gm6khNWKhSg/z3xzh63D2zcKxk4
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ZyqBvpBUXZrjFGBRqJktJGy-y0lA3ZFDXfIB3QGGgxxGDtev9WmF9CHGssFqk4uY5YFbQLrjAGPk9-Al7peoaw/2XTmyNmI5ZNdMJP
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/O947O_lSiQHkRsJqMX3RDTGQelSAvxhPeEmvVLv5wsaak51eK6y6mBkPQpCpV_FjlQY3knNl-mDI5TXl_ooMgg/2HcM2IVv6cbyiPd
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Ev58g7czTn1DcGCVwkSXFBHKEYRDWPsRxiEmDgi8bUUGFlsXKJKy-s9aRik2JxUqa5Rf064dTzWs3ck6An1_pQ/UZjBDs6kAUxyxys


Cliëntondersteuning door vrijwilligers KBO en PCOB 

Haarlem   

 

  

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is 

er voor mensen die vragen hebben 

over zorg en ondersteuning, geld, 

werk, het leggen en onderhouden 

van contacten en nog veel meer. Niet 

alle mensen die vragen en behoefte 

aan ondersteuning hebben worden 

ook bereikt door bestaande 

organisaties zoals de gemeente 

Haarlem en welzijnsorganisaties. 

Daarom kunnen inwoners van Haarlem nu ook huisbezoek krijgen van 

vrijwilligers van KBO-PCOB. De vrijwilligers huisbezoek gaan na een korte 

opleiding vanaf oktober 2021 maandelijks een aantal senioren bezoeken in 

twee geselecteerde straten. KBO en PCOB Haarlem hebben nog plek voor 

enkele vrijwilligers huisbezoek om deze bezoeken mogelijk te maken. 
 

 

Meer informatie en 
aanmelden 

 

  

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/lGPq_MM2-Tg-IxR88iybDXapToPMQsAKv9oUi9yt5-7Yj8_dbk3V01J_6QqqHdk6cju3pTtYehPzIkwvAxTNaw/3qVtvE3XNFWIm5q
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/lGPq_MM2-Tg-IxR88iybDXapToPMQsAKv9oUi9yt5-7Yj8_dbk3V01J_6QqqHdk6cju3pTtYehPzIkwvAxTNaw/3qVtvE3XNFWIm5q
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/mGVKSK5gBydB_etarBC4qSI1hQccAu72mvxr7xpto41ob8BPXr2TlHSk9Nsvg2ic6PJPCqnA8LEmuEULHCL91w/MhZdqGhzeVm74gc
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/OgsJLK35Ar5ejWmM_4dW-6uta2e8al5Dz-cL7v_FeEEFvz6uJPyq85_ywVwRqHM3e4x9Kt_j3Ioo2ygRkEAQMA/k5EsiLyrfSVuwFH

