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Voorbereiden op ouder worden 

 

  

 

Vanuit het Netwerk Vitaler Oud stimuleert KBO-

PCOB met diverse lokale sociaal-

maatschappelijke organisaties het gesprek over 

het voorbereiden op ouder worden. Het nadenken 

over de fase van ouder worden is net zo belangrijk 

als een schoolkeuze voor kinderen of ons huis 

aanpassen voor kinderen, maar wordt vaak niet zo 

benaderd. Deze fase biedt zo veel kansen en 

mogelijkheden, dus is een goede voorbereiding 

van groot belang. 

  

Lees meer 

  

 

  

Meerderheid senioren wil zich laten vaccineren 

 

  

 

Bijna driekwart van de senioren (68%) is van plan 

zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, 

blijkt uit onderzoek opgezet door 

seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel 

Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Dit 

onderzoek laat duidelijk zien dat ook senioren 

verder willen. We willen weer op pad, onze 

naasten zonder zorgen weer kunnen knuffelen.” 

Ongeveer een kwart (24%) twijfelt nog, slechts 

acht procent zegt nee. De belangrijkste reden om 

zich niet te laten vaccineren is uit angst voor bijwerkingen, of omdat men zich nooit heeft laten 

vaccineren. 

  

Lees meer 

  

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/c0_iFKn3rkMwaNxFBOBkafHmkk0v2rui0d-GyIYpQzMoDe_r6qeHXDkT1CyyX3SOXNcpPiU9OZfSZ8zptwHjwQ/VT4kCfjmJh8NRxT
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Ev7MEmIzbKsduoAMICAftaNa-pg5d-tWt00Nbn_jEnTW-en2HfnJrIK4gXFyEUfbtvFwu6Ih4Tq5YMVaFvgbAg/rBsP5IiVDHxEWh9
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Zizhg0sIrFXDPRY4xLKHIq7NnciwKoKzY-XgNZrg7I2QwPsdBgnoSFr5TykDYazAl8orKRJJlPSmKEbZIngMdw/2HwD2QPKtqSxEvn
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/m3JY_JpWGEjUrhsKRvwXCp4YLpSBF1jA-qjBVUD8VywpkCoz-9lWBKLUMOEvua1hYMM51kBOAxILyl72F7Cjug/WPjd2cvU4LZWSBh
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/7n5gtMuBY8-xn9dWcXHWmb5B4UJIVupvvSP60Aeq7VblZEnNG8pr1y0_1bMdygZLbjKhXick_dKd8tdGZ4ITfA/ryFmXREmz3AJntY
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/rw_VWjY_H0LZ5R6o2lwAy49pOqJ21oVL2QCXpevnKtAtCiDQ7bD6ePDlIm8aowbCL1d3F1skYRL5oMkZXYsnOA/HiisEgMixSPGpwj
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/uFayyKhhgedMIgSr2nvU1XSJOikaSSFAdSI3QDbuZGSYa9eQHFhWaWv-FyJWwTBZkX93Ssa0DhO8do5I3kuVig/4ueeKdrJCzjQVAd
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/hBLkbV1oHVDgESWBQZjW3b2KBqfJNhhUeN3TVwZtvTGeNSudqludDFuyBxEVJTrOZVx71GXjLDZRFMArJGyuzQ/Q72V88eHztm4RAr


Een klein gebaar is meestal genoeg! 

 

  

 

In heel het land worden door KBO- en PCOB-

afdelingen met veel enthousiasme en inzet allerlei 

leuke, interessante en bijzondere acties bedacht 

en uitgevoerd. Deze initiatieven kunnen 

inspirerend zijn voor andere afdelingen of zelfs 

een mooi voorbeeld om te volgen. Daarom zet 

KBO-PCOB iedere week zo’n initiatief in het 

zonnetje. Deze keer de kerstpakketten van PCOB 

Waalwijk. Kijk op onze site voor nog meer 

hartverwarmende initiatieven. 

  

Kerstinitiatieven 

  

 

  

Gezond genieten, de film 

 

  

 

Gezond genieten, dat is een mooi streven. Het is 

ook een haalbaar streven. Genieten van mooie en 

lekkere dingen is fijn. Tegelijkertijd is het goed 

verstandig om te gaan met genieten en alcohol. 

Want een lekker glaasje is fijn, maar heeft ook 

impact. 

 

Binnen het project Gezond genieten hebben we 

een korte film gemaakt. Deze film geeft weer wat 

de invloed van alcohol kan zijn en is vooral 

bedoeld om mensen bewust te maken van de impact bij ouder worden. Daarnaast is de film bedoeld als 

aanleiding om eens met elkaar in gesprek te gaan over het gebruik van alcohol en hoe je dat ervaart. 

  

Lees meer 

  

 

  

Pensioenakkoord: indexatie laat op zich wachten 

 

  

 

Kortingen blijven waarschijnlijk, verhogingen zijn 

voor de meeste Nederlanders tot 2026 

onhaalbaar. De belofte van minister Koolmees en 

sociale partners om indexatie sneller mogelijk te 

maken, blijkt een dode mus. De komende jaren 

wordt het voor gepensioneerden met de uitholling 

van de pensioenen zeker minder, waar het in het 

nieuwe stelsel minder zeker wordt. Het slechtste 

van twee werelden wordt zo bijeengebracht. De 

gezamenlijke ouderenorganisaties hebben in 

overleggen talloze voorstellen gedaan, maar zien daar nagenoeg niets van terug in de brief van de 

minister. In het nieuwe jaar zullen we hier uitvoerig op terug komen. 

  

Lees verder 

  

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Y2O7Lpj3FdOjsgqM0tWI5Moe0FCJ_JxHpV_Bu4CwdOA34KEyzaJNQ0CuvfDWdoIk9tm2tFzRES4f4dXpmtOmrA/sv3YDuLm5zfVsQj
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/bZCXnG9rATy68izjrHZ_CCWrhz5qx4P22YXw2HzypNR6DvumemehrPh9v6KpSXkEtIYZLnVFjojy7boQZ_yXyQ/rf7LWTeF8PCHF7a
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/W6ViNdN0e2YzCIxcBo9_W2zEA8MHqq2UfQAvvUFpgCLEyxsb6G7klLiVAX1VGwVOt1JjqDMARU7-3aOTKHEk-Q/rQKUaC8AwftUvNb
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/2EbPKoBVU0C38dfAYuXLcdEUW6lyVxkmbinAa08MU8FKzJEEjppxAseUNqF8jIsEDgPlOANnm8N7S_GnkQoo3Q/aNvqfpZcqc4uWhS
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/JfKZQyCUdg8jVt9WW64ZXntelR66LJKNdCzATSS-14K_OyeeaqTRXPB4dXcO_VdF26GvsQeVD7B7BEM9ZZgl5w/uLSH5jZFVqNqSHL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4X9KABfX4Oslkep9K02dk7fqkk64yAcxX66_7YYKfYrlkqiTIyEumeKlLDeJkH_6L5rL_MpntoA44GNYBjyxOw/awRRpcZgJyW3yf6
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/cgGO3YcYtSm5aZGdQ5siVKTUcJYx8-pIshCLv-jLXD0LfX-yVfTM5uCCgvY5oJoMhm2qIcdis0-ZI44kuwAm1A/uYwBMpkfC7ANgWs
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/SXbblK0A4t0KWPRwJ8BirCANJ-huFBuMeEzOnfLvWhGg9sbMySPdV74KD9HTrPlB2C7iBrQTGlsXKlhP3MXiBg/TIvmID7dfMa2Z5v
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/BJIBujd7YPdvReRVQaH3oYxUrhsHOZJEg6EbC2mC0ebZLPC3uIlXcsrfgIll2Z8tLyMfmNU5EGWGX9nsRLjcaw/kUankJiCESAGCDb
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/R3bhG8KbHkYZFAGf4e1lAlaV24QfT2jz9VmQnl5_OOV9H6U0ffIoE6QY4h1lChH5ll_a5vVEfzUrep0JbcXF8g/3vcI7eve9XIwHkE
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WYMp5NDvBDCy-xIrED0LexBQmaLzGKmK6F_D-qus_DpUgW0l5UtPJCfLhRRAC1ri-BJrwBGeo02JliBtvX0Ocw/4YafPrI84XUW3na
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/3WfqwUfoOCpwcBXWivUpjM6I2N1LV-BuKs6drh53N83LXrgQt-wETW4mMuM-OWANIL-oyFhxj6hZS23y7sxFKQ/MCTSZ5jsvtIpZkt


Manifest Waardig Ouder Worden 2.0 ondertekend 

 

  

 

Op 12 december hebben de ChristenUnie, 

Omroep Max en KBO-PCOB, samen met 

verschillende maatschappelijke organisaties, het 

Manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” 

ondertekend. In het manifest staan tien voorstellen 

voor een samenleving waarin ouderen kunnen 

blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd 

voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar 

staan, maar naast elkaar. Met ruimte voor wonen, 

ontmoeting en zorgen voor elkaar. 

  

Bekijk het Manifest 
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