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Beste leden,
Hebt u er wel eens over nagedacht of belastinginvuller iets voor u zou zijn?
Aanmelden voor 15 december bij het bestuur.
We ontvingen van onze coördinator in Geldermalsen een lang stuk over alles
wat de pcob ook voor ons doet. Als u dat wenst kunt u dit pdf bestand
opvragen bij uw secretaris. Het begint met algemene observaties, zoals bij het
regeerakkoord:
‘In de aflopen maanden hebben we verschillende acties ondernomen om het
Manifest Waardig Ouder Worden te agenderen met als doel opname in het
regeerakkoord.
– We hebben verschillende keren gesproken met het ministerie van
VWS.
– We hebben in de Kamer gesprekken gevoerd met onder meer de
onderhandelende partijen.
– We hebben in de formatieperiodes de media gezocht onder meer met
een open brief aan de onderhandelaars.
Het resultaat is dat veel onderdelen van het Manifest zijn opgenomen in het
regeerakkoord. Een belangrijk resultaat.’
Er zijn hoofdstukken over de Koopkracht, Zorg, wonen en welzijn, Zingeving,
Veiligheid en Digitalisering. Zes pagina’s lang…! Achter de schermen gebeurt
meer dan we zien…
Wat toont ons programma deze maanden?

Dinsdag 19 december Kerstlunch in de Gandhisoos. Wilt u een bijdrage
leveren in het programma (gedicht, verhaal, lied,…)? Vertel het vooraf aan
onze voorzitter Hans Dirkse.
Dinsdag 9 januari, om 14 uur: Nieuwjaarsborrel in het Parochiecentrum. Op
het programma staan: koffie, een borrel, spelletjes, ontmoeting.
Dinsdag 13 maart, om 14 uur: ledenvergadering van de kbo en van de pcob.
Daarna een uurtje bingo met prijsjes. Best gezellig!

Op woensdag 23 mei staat een bezoek gepland aan het streek-museum
Baron van Brakel in Ommeren. Nooit geweest? Nu de gelegenheid! En dan in
juni of juli: kersen eten!
Vanaf april verdwijnt deze aparte Nieuwsbrief waar onze secretaris voor
mocht zorgen. De laatste Nieuwsbrief verschijnt in maart 2018. Vanaf april
2018 gaan pcob en kbo het publicaties bundelen. Logisch, want we hebben één
programma. Waarom niet eerder? Omdat de kbo pas vanaf april meer kopieën
heeft van hun blad.
25 december – 1 januari:
Feestvieren. Ook een gelegenheid om u allen een
gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2019 te wensen!

Zaterdag 16 december ontvangen inwoners van de gemeente Culemborg
een uitnodiging in de brievenbus om mee te doen aan het onderzoek
Mijnkwaliteitvanleven.nl. Dit is een landelijk onderzoek, waar ook KBO-PCOB
aan meewerkt. Deelname wordt van harte aanbevolen. Meedoen of meer
weten? www.kbo-pcob.nl/mkvl of bel de KBO-PCOB Servicetelefoon 0900 –
821 21 83 (maandag t/m donderdag van 10.000 tot 13.00 uur).
Ja, waarom zou u meedoen? Ik citeer nu de titels: ‘U bent beter voorbereid op
het (keukentafel)gesprek over zorg; U helpt mee de zorg te verbeteren; U laat
de stem van ouderen in uw woonplaats horen.’ Dus zaterdag 16 september, in
de brievenbus…
WAT, wat, wat is er allemaal te doen???
U kunt het ook nalezen of terugvinden op
www.pcob.nl/culemborg.
Ja ja, een eigen website, verzorgd door onze voorzitter Hans Dirkse!
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