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Senioren kunnen bellen naar Ouderen-infolijn 

 

  

 

KBO-PCOB heeft haar speciale 

ouderen-infolijn nog steeds geopend! 

Hier kunnen onze senioren terecht 

met vragen over hoe het 

verenigingsleven doorgang kan 

vinden met de huidige beperkingen 

die er zijn door het corona virus. Ook 

zijn de medewerkers van KBO-PCOB 

beschikbaar voor persoonlijke vragen 

en een luisterend oor. De telefoonlijn 

is niet alleen voor onze eigen leden. 

We werken samen met NOOM om 

ook migranten senioren te woord te kunnen staan. Met de informatie die onze leden ons geven weten we 

wat er leeft in het land! Belangrijk voor onze belangenbehartiging. 

  

Ouderen-infolijn 

  

 

  

Enthousiast over speciale boodschappenuren 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/QDiFE8WquN3BDdg-WdD2R21e28Vs8Pgob5wnLTXn1z6L_V8kBVtTRKoKPxGjZdtJiEnaXOfglNoZqfCH9d31Xg/aPxwLQUL9A3ZdEC
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/jtSjU9TMbXrmfz9cjmGWeF4rPCAXGhEXx9FJaCLqz5NQkGc40BBYA0hNvQng535b99wtc6j_1F-yrUgrhUe4dw/M8I4x3RbWw29CZV
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/v7ySyNgiSjsYkStCWJEOQQMbMxNjhq4YCOH1xXDPVIgClq5ioXA_t-r0Oc-Q-scN7kTInRRgnRCh-7CaJMixAg/PdqAfjFLs84qxU5
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/AGCj-Yk-bLYau683c5xui7c-lPtYXvX45TpFWpB0v-M5Pjq6E0B9Tm7Z1wSE5nKSBFAGKyt77ugpMnvCCrlXDA/jfG47pdLErYvk3S
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/vtLvhPhmgCGA3OdFm1peHEtUBFBBcvGqChZ-S7v_Rr_qtNMfQInxKmApxHmFAKTt2vPgP3ilRZ6wHRLiU2PWjA/LeggMufLPDjzkxG
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/MdmdsimGTqAjnV5lPSqUu-SwD_2HWR2a0JHbX0uZUZAJKU1iTlD5FQM6irJrtGzB4kKNtiVRjD1QQw4d9NjLMw/Ns9XsVXH7QAZu2A


 

  

 

De twee boodschappenuren speciaal 

voor bepaalde kwetsbare groepen, 

die dit kabinet voorstelt, juicht KBO-

PCOB toe. Sommige senioren durven 

op dit moment niet veilig de 

supermarkt in. Dan is het mooi dat 

voor deze mensen die anders niet 

durven, er een alternatief geboden 

wordt. KBO-PCOB is niet bang dat 

senioren gestigmatiseerd worden. 

Deze speciale uurtjes zijn er ook voor 

jongeren met een chronische 

aandoening. Voor veertigers met een hartkwaal. Voor ouderen die anders binnen blijven en nu wel naar 

de super durven. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen. 

  

Lees verder 

  

 

  

Laat senioren niet vereenzamen 

 

  

 

Mooi dat het kabinet oproept tot speciale 

boodschappenuren bij supermarkten voor 

kwetsbare groepen. Daar is KBO-PCOB 

voorstander van, tegelijkertijd zien we ook 

reden tot zorg na het afkondigen van 

nieuwe maatregelen. Ze moeten er niet toe 

leiden dat senioren vereenzamen. Sociaal 

contact is heel belangrijk voor senioren. 

Beperkingen in bus- en treinreizen (alleen 

indien noodzakelijk) treffen een grote 

groep die hier voor hun mobiliteit van 

afhankelijk is. We moeten oppassen dat 

senioren niet in hun schulp kruipen, het is 

daarom des te belangrijker dat we in eigen 

stad of dorp blijven omzien naar elkaar en iedereen blijven betrekken.  

 

Onnodige pensioenkorting voorkomen 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/EDzzv93HlqFMEyDgjqaaR4YLpuSr5vOveCIZueOpB5cnWAlGTLAcoXZromCD4rjghVATcioT1oflJFApb_3Gng/aTL2hWKxfhWM9Yi
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/YBnpIaDyFcAw2DMY4RxIl7gMFhD-sELOHZs1cUzGHW0ss9n5bIcNUYxaCto5SjOhQyrheYZSs4X7C_D-WvE6WQ/a8qgNmVKs9BrE4I
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/LfwxpQJjx9FsYVXvgNKH2OD9hthzv6gB0QpPoTibUJKvnrEuRyQidgL1ZX4d4O_gb7V8wUb-cW08ce8viV2VaA/mHwIySCMckgcy8w
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/5-xqHG9E3GK9CuT4O6VMi-lpk0LzCfGnvHFrYVRv8jaXWOrIP_iOH3pcqUdSIwL_0IeSXQ2FQ0AiyBl4SU1HvA/XrQaYGwMyUcfAAM
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/aEeuqwtuIf9TZmW5krlBg-0KNwdg_dsaVKiNL7mZh6cKgSyH676SkPuMNqhYYScIDSgudLVsl9SfrZA7W5T2Bg/PCFkKHFqIcLD5yQ


 

  

 

Minister Koolmees wil dat het voor 

pensioenfondsen mogelijk wordt om 

al eerder de nieuwe, soepeler 

spelregels uit het nieuwe 

pensioenakkoord te hanteren. Dat 

schrijft hij in een brief aan de Tweede 

Kamer. 

KBO-PCOB: “Dat betekent dat de 

kans op pensioenverlagingen kleiner 

wordt. De dreigende 

pensioenkortingen moeten echt 

voorkomen worden en wij dringen al 

langer aan op aanpassing van de regels. We zijn blij dat de minister die stap ook wil zetten." 

  

Lees de brief  

  

 

  

Voorrang vaccinaties bij kwetsbare groepen  

 

  

 

De Patiëntenfederatie, Ieder(in), 

Mind, KBO-PCOB en een groot 

aantal bij hen aangesloten 

organisaties willen dat mensen met 

een beperking, chronische 

aandoening of een verhoogd 

gezondheidsrisico, net als mensen uit 

de zorg, onderwijs en andere vitale 

beroepen voorrang kunnen krijgen als 

er een vaccin op de markt komt tegen 

corona. Dat schrijven wij in een 

gezamenlijke oproep aan het kabinet. 

De boodschap in het manifest: zorg dat kwetsbare mensen niet buiten de boot vallen als er een vaccin 

tegen corona is. De organisaties willen dat bij een coronavaccin dezelfde spelregels gelden als bij de 

griepprik. 

  

Lees het manifest 

  

 

  

Vallen, de sluipmoordenaar voor ouderen 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/pLE1T-RryxZlJM52OB5l38WA-lYgQijb2CGYFnU7mbrh4xgx-IiS-1v7FdS3ndm1MtL3AhmnHMeCtV4CIkbeAQ/IhdMmGgcbLPGIEv
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WetqdashbtLx3lqQx-OKfj5ze8NlKXK3OtoNm6N-R48BdEq__dp281XIvShOVRwNJVN-ueCZ-IgewKf-Z8bzDw/3n5zrJmcj2Hf3dv
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/V65hhwJOqklueJ9-Ntat_NisUIKzOZCM_00BiUK_r2ini5u4txAos4jYhCmR_QW7UlXfJAf_X3fPYJszsFVgKA/HMCfciQJvBXdCYA
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/mFntqnQyuW5vOWHOmZzfV5KiqGxinVI_r4YcVXfJFKp8B5V1cUIcIk4KuxYMzlhzz7qLdAo30G3UArY589IxWw/ju56t6gTZARWMmq
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/F73_lLfPCOuPn5JEAk6-AlyvmSoKyuo1pzc4KlpUc6m6QJMGNzX-o4sFD3xJ2EEtXnFxA8PbmFbIf8mQHiUDZA/S78NDvr8xVjcWPJ
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/tnndI44qLtcPSxtzOk-rK1MLg1FqIN_IIjYeTP6u_gnzlavacYkCyelauv-ePh6aoVVvXRGuIcpaBtbkRn0enA/Iu6M3euFTqBY3eQ
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/mFc0CjCN9Bdlc3vXbEKzMjUs2SstSKbJMfdJcefPozovFjqdHFNo9fTadSyTIkR9Zj1lGn3imK11dmBy3jxd5w/NVRPYgYgTfriLCF
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/jdNvhCcmKjNkicbsOji5pfpcpDdCTxT9xClrVQIu63_ihC86h2NklAYZQK7BZQ55pBHfwxv3Y-fMVCYh-33x3w/qG4aDKtqTthrETB


 

  

 

Ieder jaar loopt het aantal 65-plussers 

op, dat op de spoedeisende hulp 

terecht komt na een val in of om het 

huis. In 2019 waren dat 109.000 

senioren. Het zijn schokkende cijfers 

maar we weten helaas al langer dat 

dit gebeurt. De voorspelling van 

VeiligheidNL, het kenniscentrum voor 

letselpreventie. dat de cijfers in 2020 

hoger zullen liggen verbaast ons dan 

ook niet maar baart wel zorgen. 

KBO-PCOB: “Door het coronavirus 

zijn senioren minder op pad en meer 

thuis, dat is niet perse goed voor de 

conditie, waardoor de kans op vallen 

nog groter wordt. Gelukkig zijn er 

goede valpreventieprogramma’s 

beschikbaar, alleen is het erg 

belangrijk dat deze veel bekender 

worden. De overheid moet hier meer een aanjaagrol in nemen. En gezien het aantal dodelijke slachtoffers 

wordt dit hoog tijd.” 

  

Lees meer 

  

 

  

Catshuisgesprek voor en door senioren 

 

  

 

Eefke Sonnenberg, actief lid van 

KBO-PCOB, participeerde twee 

weken geleden in het 

Catshuisgesprek met minister 

president Rutte. Centraal daarin 

stond hoe de senioren omgaan met 

de corona-maatregelen en hoe het 

kabinet (beter) rekening kan houden 

met senioren bij toekomstige 

maatregelen. Fijn dat je onze stem 

liet horen Eefke. Samen sterker voor 

en door senioren!   

foto: Rijksvoorlichtingsdienst  
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