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KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor 
senioren. 
 

 

  

KBO-PCOB is Zomerbellijn voor senioren gestart 

 

  

 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is een speciale 

Zomerbellijn voor senioren gestart. De lijn is er 

voor ouderen die om een praatje verlegen zitten, 

behoefte hebben om hun verhaal kwijt te kunnen, 

of zomaar even wat gezelligheid zoeken. 

 

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Nu 

de zomervakanties zijn begonnen, merken we dat 

veel senioren contact met anderen missen. De 

kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie, de 

huishoudelijke hulp is ook een paar weken vrij. Mensen voelen zich dan snel eenzaam of willen gewoon 

even tegen iemand aan praten. Voor deze mensen hebben we de Zomerbellijn in het leven geroepen.” 

 

De KBO-PCOB Zomerbellijn is op maandag tot en met donderdag van 10 uur tot 13 uur te bereiken op 

030 3400 680. 

 

 

Lees verder  

    

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/M2yN8tD1nvX3cMuIKbh1ZlMWRcj373RqzFeUcVzARcl6JZNUELuruhd_ZoR-KC8NRbEvQyyRwI7HCswOrjY62Q/5n48cKKJPadxZt3
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/6cR-_0SOqxxpuIviifgZq4_2DrZbCm3T_48Gb10ZHOiMHsujcwNS4br2JKJPiLoiO6zLuRrh89tvYSqQhTTpYg/84f5tsD7tkaNH5m
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Hv6a7T8kBnFo7txBukFkZIMNMz1JpUq9GobQ3fTBP9GLjIGJkE5idLEl-9Q5cfbarKBUz5jOUuxnOm1zb-YXYQ/YWwbQkjdn6TRvdW
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/UMEG9sU4l9YkMIWbccnnYkhqP7ZKHR7UGD-dQIau5OVqcX88hYUdmCzpEOJxTMRbVeZ2_X4eZJ3WPPyB0cBMow/w6cKA9khIp97iJp
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/hXyVWZnbgB4Xa952pWdH2nxTBjPccj35UfhqvWF5SwZplOkOfGNmoMhIKrVTbKOf6H09JDsUoqbtK9WIEIinCg/nX8uuAWGUNzSkhm
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4B74HDQeH8IXqp7jfXF9xMSW72-Paz_q0oexrSaVzwtN9oXW4drbuPO2RulHw4owjPkOJAYh52utExV7qtd96w/BRjCUCReHKS7Ppx


KBO-PCOB roept augustus uit tot "Aanwaaimaand" 

 

  

 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept augustus uit tot 

de “Aanwaaimaand”. Aan alle Nederlanders is de 

oproep om extra om te kijken naar degenen die alleen 

zijn en misschien wel wat aandacht kunnen 

gebruiken.  

 

Aftrap Aanwaaimaand 

De aftrap van de actie vond plaats in Huizen. In de 

ochtend waaide Manon Vanderkaa, in samenwerking 

met PCOB-afdeling Huizen, aan bij verschillende 

senioren en deelde aan hen de speciale ‘aanwaaier’ 

uit: een waaier die meteen voor verkoeling zorgt bij de stijgende temperaturen. Plaatselijke KBO- en 

PCOB-afdelingen gaan vanaf augustus deze aanwaaiers uitdelen tijdens bezoekjes aan senioren die 

zelfstandig wonen. 

 

 

Lees meer  

    

KBO-PCOB: denk aan de mantelzorgers bij mogelijke 

nieuwe coronagolf! 

 

  

 

KBO-PCOB staat volledig achter het advies van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om bij 

een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker 

rekening te houden met het belang en de 

specifieke situatie van mantelzorgers. Het risico 

op overbelasting van mantelzorgers neemt af als 

bij het maken van keuzes over het afschalen of 

stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding ook 

aan de gevolgen voor de mantelzorgers wordt 

gedacht. 

 

 

Meer informatie  

    

Vanaf 6 augustus is het hitteplan van kracht en geldt 

er een smogwaarschuwing 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/mPwq1UR8_cDCFLfDyhOLCShDS3n4sLl7PlrP3U6Zh7_s0hV-z5pFHAHbeH2xhs9sl1uPRyuyQdtflPjfKeEQJA/qWKRpuRwyZ53bcg
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/OBCu0LAGr4NrJjrwxSC8rftxQCr9cidfJafIA92bfKXVT65_4sl9V-YcQoa1ZIA9v6xqPQdBt85yEfKtjAMc3g/ANJbYQDQHgk6b5I
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/fVtDtlcwUH1ZRQum3Qwa62YycvUowthuSMSOFj5d3PJyfg6J-HyrrUnY_HsaUKC5TPl2h_tEMwlFc8WEyBsT_A/ZrQn2GAh86HdNhw
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/72iVscovRJvFxlu9Clc5wxrDtsaDOg_nw_eMLDQ4SRUbRV7sWc7ccztvmr7_ljsU6hbjFtsByW6-6aRSer7ciw/SKTjMmVgDY5WI39
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/luCe0MPf3MILp0NoqImY9AfP3pE8rixA5cr8D6PtRY9ckfbmcwiHxDlFa4eFuvtIBWIv8Ik2HWfDz-I3g3elmQ/A6phD4NE8gPBuV6
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VdpRAx8e-HKkEr8yygba1f1ewGeWEuyha5e6Nn9Isz_yFaRKEGuMiimCpv2kPc9lntdii8Hv20GQe3adZ3bdqg/rpXwwd3T6ePmTFE
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/X7t_tzB9SuO-WRwN-O5-KXIv_c6Rfqboga8GofUa0HKnz_wLOBlTVqpwDQIbDJTSNym0CKVh6krEdpNby32ATw/aqEMwKRcUBZwewq
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/iHsJFQF_KyBUZqBm1rra9xeesTB32IM7J9W-zduQqvj7lWPd0mNnJY4b4ACfNn4WpBPEXR4bIRxY8Uqa8qK0wA/Wz8KpIFk2gZ2PHb


 

  

 

Als het heet is in Nederland wordt het Nationaal 

Hitteplan actief. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept daarmee 

op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen. 

Op 6 augustus is het hitteplan geactiveerd voor 

heel Nederland. Ook is er een 

smogwaarschuwing. 

 

Let u extra op elkaar en op uzelf? 

 

 

Zo wapent u zich tegen de hitte  

    

Meer fietsongelukken met dodelijke afloop onder 

senioren 

 

  

 

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) blijkt dat steeds meer ouderen omkomen bij 

een fietsongeluk. Het aantal 70-plussers dat om het 

leven is gekomen bij een ongeluk met de fiets is de 

afgelopen twintig jaar toegenomen met 68 procent. 

Van alle fietsdoden was vorig jaar 59 procent 70 jaar 

of ouder. 

 

Maatregelen 

Volgens KBO-PCOB is het mogelijk om met een paar eenvoudige maatregelen het aantal (dodelijke) 

slachtoffers te verminderen: 

 Stimuleer provincies en gemeenten om de infrastructuur aan te passen, bijvoorbeeld bredere 

fietspaden aan te leggen. 

 Stel fietslessen voor de elektrische fiets ter beschikking, want hier vinden veel ongevallen mee 

plaats. 

 

 

Meer informatie  

    

Criminelen maken gebruik van spoofing 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/w2ZgVRMOw5GYBXdXV4O7DgHEFEYT3rS3l2rA24PrNUF-PmkIlCQynYyHztk9-HaE_XFvFmNLmsSndIVJy3pRRw/37T2Bc7LA56YjUP
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/dBFEJmmLNXdCKNJxtG-4Xx2zHruf4hnwY4qphJpC31R7DdLd6my12oHetslVa-14rmmVyd_vmArw_B8CIBhCtw/mQ2v4AmxqF9mk42
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/PN90xKSUbet6eijdKh-6ShWvIJvRfCod0KIz-kwCmGqlcSuFF_BpSjT044At60vlhSs4MtAmqFXtDoLAZm7AaQ/L6FHtNdzb6Gs4jY
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/zOmAW6TX6wvnFXIQEITWSU2Xo-EFqKSlJ0bbx5USE6ohKLVa9Ddip0w05V1QSYaJGlHSISwX-CYijtg9oI3Rkg/cyc26xKZHdQjaKz
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/-pV7gq-WApzrge8P9QW-ZeIC8U9jeDoS-kgbiQ5kkFvE2Oad_qKSklvkqH35Tmd43oma69E0Nwysx8cDfPmGdA/2x3b7pvuIc4pzkJ
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/RtMOTySejYO-RK5Wq36dVQatiaoVwRoy4284V42viuveZZXuNru6FjIQdrXgy7E9_1US37XZcCcvsNiSui8Ndw/XN3NgKX8yFSbSIH
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/g236TsLDEca3ItKHOWAuUTpzMAUCvF05E_9QQ7Y5PVLvFC1mQ5l28olPI6V9suwieF7Ww87YYrf4xTZLj6o8iA/9STqzDAtKmBumqF
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/DefKi_UWZVjnGPpCGCm3DwJoerQq44nHTTdByyK6XUFqhQ51yvjuNuWyl1-erQ72v4D4bMLITub1wWjy65sCVg/p9fXpRWmbELbGRV


 

  

 

Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt om 

een andere identiteit aan te nemen en daarmee 

anderen te misleiden. Ten tijde van corona wordt dit 

trucje veelvuldig toegepast en veel mensen trappen 

hierin. Het voornaamste doel is om slachtoffers veel 

geld te ontfutselen. Er zijn meerdere varianten van 

spoofing. 

 

KBO-PCOB heeft de Digibellijn hierover de laatste 

informatie gegeven, om een antwoord te kunnen geven op eventuele vragen van senioren. De Digibellijn 

is bereikbaar op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur via 

telefoonnummer 030 3400 660. 

 

 

Meer informatie over spoofing  

    

Vraag eenvoudig een gesprek aan met een geestelijk 

verzorger thuis 

 

  

 

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid 

te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat 

betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar 

ontleen ik kracht aan? Vanaf nu is het mogelijk om 

bij vragen op het gebied van zingeving en 

levensvragen contact op te nemen met een 

landelijk telefoonnummer om in contact te komen 

met een geestelijk verzorger thuis. 

 

Voor wie? 

Vanaf nu is het mogelijk om, voor wie wil, over deze levensvragen te praten. Dat kan via het 

telefoonnummer 085 004 3063. Via dit nummer kunnen gesprekken met een geestelijk verzorger thuis 

aangevraagd worden. De telefoonlijn is bedoeld voor mensen die thuis wonen van 50 jaar en ouder en 

voor mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Een aantal gesprekken worden 

vergoed. De lijn is ook toegankelijk voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met een ongeneeslijke 

aandoening en hun naasten. 

 

 

Lees verder  

    

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO-PCOB te willen ontvangen.  

 

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen 

deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO-PCOB.nu via 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/cCf3PBQIDO-R-omYmRUxULltXbP-vXvW-jhepryBR73QtKmA19u0X-b_JofEopq5EmWpK3SsH_vzR0NP8-X0zA/25SiunEJLXqvJa4
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ER53qkDKwAM96WV-W-FOPsmrzMs28jOS42x6wrfobt-du29KVtbA2R3O-KLHin6HZxp65lDasfEcvHiE7VJEaw/9aQPrx8wPj4KHea
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/uzcDYTc6igEHLF0PoLr6dQ7JXHOtmx2IjP0koFTRXA2Lr10MxxzgaDZCgVjGuuZEY86z87S1qMRTuDQObGjzdA/5U2c6wG444izZyX
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/btNgfLGMtQipYUpR6Wu-gLkAqexmn5WTrhvID8-h6iBGAl5IA_NOdxY8Oo1ECZcBNSdqj9TIjdS-CucYc7B30A/aJ5W4CCZk3Z7JWn
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ujvq5v1EfVgEyz3BpPuqKdpadP2MhBk5-qF-waijG898nWic5CzAamUYy4lc3cHY1gmRSE3I5tjH43xG9BLadQ/z5WxP3ULfbqFCyD
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/fKbc4HJ2g5awqI6Yh0NDv_pLOsbdOfcKy713wsyKX53G0__3nYCyEVDXCNFHtm114djXgjNS29alY2O-0XaW-w/3vIvKLDbT9vA9tp
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WJph-GzKQ9XxPxSm4M5aFFx0yVVpj0oO742y2ACt2zxaZVmyq__dJMDudkEVQ38IMdrjxz4QV7DMKWlc7muYaA/n3YJGAyCHKExbeL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/0x43biUgdeY64jn-LAnZSZucrSsRPyS9rdqomEw8Bg4dQpbQHHdXf8ypm40ejCRKmaB79p-p9UzlGE31_geQzg/aKZkQWC9yQkFnmv


www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 
 

 

 

Volg ons 

 

  

   

  

Links naar 

onze websites: 

KBO-PCOB.nl 

UnieKBO.nl 

PCOB.nl 
 

  

Seniorenorganisatie 

KBO-PCOB 

Ringwade 67 

3439 LM Nieuwegein 

Telefoon: 030 – 3 400 600 

E-mail: info@kbo-pcob.nl 
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