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KBO-PCOB Wandelonderzoek: Veel senioren aan de 

wandel 

 

  

 

Senioren zijn echte wandelaars. Ruim 

zestig procent (62%) wandelt elke dag 

minstens één keer, blijkt uit onderzoek van 

seniorenorganisatie KBO-PCOB naar het 

wandelgedrag van senioren. Een kwart van 

de senioren wandelt elke week meerdere 

keren. Vier procent geeft aan helemaal niet 

meer te wandelen. 

  

Lees meer over het onderzoek 

  

 

 

 

 

 

 
  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/jHVtcsMiiXQtP8CZd1Al4QeoG3FkdL7zBFW7zj7VHBNcj_wux7SN0pLlNNgoHQh_bS6gBY-SvO-hlI0_xXBQ7g/v7CtqSEKpYqPmea
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/D2szBXHBbDhnhu6V7P1Tj5Jn_1Ev-AA81_azCqT6Wyrc27t9FUGACsqfyXjkw_bOsUexV-AGUjFZg_EKT8UYxw/6LrNbeIk55Xrqp6
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/J6BlsIAnHoDBySUmsVLaJvqr6hYQjowI1u6afXSjzyirzLSdb3PgiGqktOXF3PWFj05aCNF0O1PQ6MQwu51ong/MwEbgfmi8ZPX5dL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/qTuxE0B5WuVFMKlDl3kgNyk__6lon2x-8ELt_VZ-_PnTY519ejJvtqSTmAFGv-lwRoYqt82QIkRXS6T4rISEhg/mRkNDA2iBmwMEKy
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/V8D1AuzHeV9qy_mFp_ytNI4obMeh5yfK96nSneWwvbFHsML5n062tV2QeKAZKRu5GLP7vR7cTyOZBqSEvXiniA/7WeZwxPSS3sGwzB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/gEgTA7kA4RYM4kXVc67DZLP5pHlGvzYXs4NGElRlKBsXEQypuPo1cYFuUSendk0GE0dRPDb7kwXNSTXzATCemg/JALqcVW5SkKPjEX


Blijf omzien naar elkaar 

 

  

 

Om de coronacrisis onder te controle te 

krijgen, gaat de samenleving weer een 

stukje meer op slot, zo werd tijdens de 

persconferentie van het kabinet bekend 

gemaakt. Des te belangrijker wordt het om 

eenzaamheid onder kwetsbare groepen en 

ouderen te voorkomen. Daarom roept 

seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere 

Nederlander op om te blijven omzien naar 

elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om 

elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden. Premier Rutte 

gaf zelf ook aan dat eenzaamheid één van de ontwrichtende gevolgen van corona is. Dus pak die 

telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van 

alles wel mogelijk.” 

  

Lees verder 

  

 

  

KBO-PCOB: Houd de AOW onverkort in stand 

 

  

 

Op 15 oktober kwam de vaste Tweede 

Kamercommissie voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid bijeen. Op de agenda 

stonden drie onderwerpen die KBO-PCOB 

zeer aan het hart gaan: de onderbenutting 

van ouderdomsregelingen, de 

beleidsdoorlichting AOW en het AOW-

tekort bij Surinaamse Nederlanders. 

 

In een brief aan deze commissie vroeg 

KBO-PCOB dat de leden zich inspannen 

voor het automatisch toekennen van de AIO. 

 

 

Lees hier de hele brief 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/XRGnU_7F3J6MyoSPspfRbffDD_ZSEevUKWWOvzoQRIAIvqnJb31m022xpF-5txgnXKEiCtLpwOMeyX_mLDObWw/m9uY36qnwzqhXdb
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/7kAFx6sGsK6YdkoSkDTe6pzXoYHmvWlZDGn82W7u_gDzFZAeWo3Hy4Iljmy-q6sQQsxNMqA46uMYEv_Vya_sIA/4NwSwsmZNtVsHxU
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Hc9o0q-lvRiYtu1sVNViatH1bbIfaLQros26WYYrC9OMTcODOz4Iy464h6Y-xbjVnaq7BQnjQ5QiTlXApYQACQ/8D8yDZvNtdhqR5U
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/K2LC_8LBPO-DkFggFYCZOusf--xXsEKymKoIw9BYjhm84UXbF0P2tkGsY6FaFi0faSllOZNuq4RX7TmH6Q2S5A/Q9keYqzDAEcswzr
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/bjkNszDkNUBjn7GCsr-8TUos467FqV3B9bKi83qp88eJD2IZxFRPVD0PXtZwvovjPbTJiqAOG11Xv_2a_UkopA/HXyCVSXDDa5w6iT
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/La_fI4MOdixDw6Nibfc-cH_Lbqu43QcB1TmlZpWWYXdNCSjD_qce_3M-G3OaN79MOLg6SilAnXaQXs3BN2GnCQ/TVweV3g4xG4fdJi
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/_jzlVO48NYckjdysuPMe2vt5C5GVn160fEgHxXRZFNNLdcC6iT9jQscVxjVwfhm9SEpRHAM3o4Uv3qL3csgvxQ/s6BfSCzDCiFjarv
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ywGV-ZvRXAk5jicMau3rTVcmEq-KHUniTZx9Ts3-qG6IizhVc6RtVEhduii5UcOgj6JdLdE2ri4UALS4woxH6g/4gcCW4yqfBNSrMF


KBO-PCOB pleit voor passende hulpmiddelen, ook 

tijdens corona 

 

  

 

Op 15 oktober was het Algemeen Overleg 

Geneesmiddelenbeleid en 

Hulpmiddelenbeleid. In aanloop vroegen 

KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland, 

en Ieder(in) aandacht voor een aantal 

belangrijke verbeterpunten. Voorop moet 

staan dat mensen tijdig over betaalbare en 

bij hen passende medicijnen kunnen 

beschikken. En dat passende 

hulpmiddelenzorg beschikbaar is, ook 

tijdens corona. 

  

Meer informatie  

  

 

  

Initiatiefwet verbetert inkomen en koopkracht 

 

  

 

KBO-PCOB is zeer betrokken bij de 

thema’s arbeidsmarkt en inkomen. We 

onderschrijven daarom de initiatiefwet Wet 

Eerlijker Inkomen, dat het minimumloon wil 

verhogen. Deze wet verbetert de 

inkomenspositie van werkenden, verbetert 

de koopkracht van financieel kwetsbare 

ouderen en versterkt onze economie en 

samenleving. 

 

 

Lees onze reactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ioFZdQw7jmmLktc8wCAKeLTEQNYdri8baRVNVs7GPFiWCW5DRCu8I2Y46SxHQSoFOz6iG7Lv32gOa0_t6rWQkQ/jNHBCUFf7phAXCn
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/JdZM7WqNiEiVMQ82NgrcUlu8FjSJvQWKrA1glk4yOkd93JLRAYd2wGLb6g-OYwX13kujIT74Aa85uJNTYkcimg/FwRwTT4YkRLE7VB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/JRYukLlNBCZu65jbCNHw62aWc7ZpoK95HIde5-inVgKt4NUCnZrMPDJqhAekmhBIbxRUs2OJeRsewovtJvwVdw/4ii8rpMNzLwIQ5T
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/n0kCBsteqqI-bufkrGo3V6Z8A18NC7mep5Y-V0jNm2AvO2g7ZbbRNRDaH5z4cMroE74mRo8101BeQQ1wih_swQ/RZ6p3HtXM6I3464
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/-5OjeBo_2XJcE_aDo3hRVQ1Wveh8ktVklQW30rjqekea5kZ0cWFb4jjMtTkTZRyzV6m0f1fm9MVlImkIRPPLzg/cjaRZqvVXPL7WKs
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/wOHvj6q8Ye9eH6y1Ai462jOq5F6jbBmCqhsXV3rICj8RAPBhZCTEzEzq-90TxHLz6l-b4YValXNoW6besS2B0Q/rtEiiEpfg4avUVw
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/RVOf6xqDj4zODayx7Lv5nngWnObLtW6ffJ_3Ej79ZwogFQAz0uJHiat86xgkN_o7NGIsX0QlrjZ5pjCY7EBCHw/cPaXByChvTfxbXp
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VGfp0kDTe3bSh_dBS4AlZBHDFhtctW7oNtUhJwJZPbK3zWXnd_IufVCq7wUKHKtYaQq7AqXCGJKI_cLPYgH_5w/IPzBBAG5zA25Zq5


KBO-PCOB Presenteert: Vera Verrast, met Hedy 

d'Ancona 

 

  

 

Vanaf september verschijnt elke maand op 

de 15e een nieuwe vlog van 

(oud)journaliste en presentatrice Vera van 

Brakel op ons Youtube kanaal. In deze 

filmpjes praat Vera met (bekende) senioren 

over wat hen verrast, de titel van de serie 

is dan ook ‘Vera Verrast’. Bekijk nu de 

tweede vlog, met Hedy d'Ancona. We 

wensen u veel kijkplezier! 

  

Bekijk de vlog 

  

 

  

KBO-PCOB ondersteunt oproep om lager btw-tarief op 

groente en fruit 

 

  

 

Op 6 oktober hebben het 

GroentenFruit Huis, het Nationaal 

Actieplan Groenten en Fruit en de 

coalitie Gezonde Boodschappen, het 

manifest ‘Investeren in een gezonde 

toekomst’ aangeboden, aan de vaste 

Kamercommissie VWS van de 

Tweede Kamer. De aanbieders doen 

een urgente oproep voor een lager 

btw-tarief op groenten en fruit. Ook 

KBO-PCOB ondersteunt deze oproep 

en heeft het manifest ondertekend. 

Het manifest is aangeboden aan 

staatssecretaris Blokhuis. 

  

Meer informatie  
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