
le Naam
U krijgt:
~ Een ledenpas voor kortingen
ø Korting op uw collectieve

zorgverzekering bij Zilveren
Kruis Achmea en
Pro Life Zorgverzekeringen.

o Korting op uw rijbewijskeuring
en selectieve winkeliers-
korting in Lansingerland.

~W~e zoeke,z wij?
Wij zoeken vijftigplussers die:

o Volop in het leven staan;
o Blij zijn met hun leeftijd;
o Begrijpen dat zij samen met ande

ren invloed op deze samenleving
kunnen uitoefenen;

o Begrijpen dat er met leeftijdsgeno
ten, ouderen en jongeren, veel te
doen en te genieten valt;
Begrijpen dat zij nog veel voor zich
zelf en anderen kunnen betekenen

o Vinden dat zij daarom lid van een
seniorenorganisatie behoren te zijn.
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Voor informatie, of om lid te worden, kunt U

contact opnemen met:
A.C.Roodsant, 010-511 5639
Email: a.c.roodsant@gmail.com
LJ.vanden Berg 010-521 1497
Email: leovdberg07@gmail.com
W.Breugem, 010-521 3093
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Daar zilsi
ffi~tard~ie ~ir~.ieiiteøi

Het is de verwachting dat in 2020 bij
na 22% van de Nederlandse bevolking
65 jaar of ouder zal zijn. Dat lijkt mis
schien wel ver weg, maar beleid voor
later wordt nu gemaakt. En daarom is
het belangrijk dat
alle 50-plussers lid
zijn van een oude-
renbond.
Vroeger werd bijna
alle beleid in Den
Haag vastgelegd.
De landelijke bon
den lieten daar hun
geluid horen. Nu
wordt er steeds meer gedelegeerd naar
de provincies en de gemeenten. Daar
wordt gesproken over ouderenbeleid.

Wat hebben ouderenbonden
daarmee te maken?
Steeds meer krijgen ouderenbonden de
gelegenheid om mee te praten over het
beleid van de toekomst. Dat is belang
rijk, want wat zijn de wensen van ou
deren over tien jaar?

Hoe wilt u over tien jaar in Lansin
gerland leven?
Uit we]ke mogelijkheden om te wonen
wilt u allemaal kunnen kiezen? Hoe is
het openbaar vervoer dan geregeld?
Hoe staat het met het pensioenrecht
en de AOW? Hoe verwacht u dat de
gezondheidszorg geregeld zal zijn:
thuis en in ziekenhuizen of verzor
gingshuizen? Dat zijn zaken waar nu
dringend over gesproken moet worden
en daar willen wij senioren over mee
praten

Het is dus belang
rijk dat de ouderen
bonden, dus ook de
PCOB, sterk zijn in
ledental, zodat hun
stem serieus genomen
moet worden.

Daarom vragen wij u
om nu lid te worden van de Protestant
Christelijke Ouderen Bond en zo het
werk van de bonden mede te onder
steunen.

~Wat doen. wij?

Wij verspreiden 1 Ox per jaar:
~ Het landelijk maandblad Perspectief
ø Onze plaatselijke Nieuwsbrief

Wij verzorgen:
o Lokale contactmiddagen
o Dagtochten per bus
o Hulp bij belastingaangifte

voor
U vindt uzelf nog niet tot de

ouderen behoren? Dat is fijn,

dan zijn uw gezondheid en

conditie nog goed in orde.

Maar blijft dat altijd zo? Voor

velen komt er ook een tijd dat

men hulp van anderen nodig

heeft. We hopen dat voor u

die situatie niet snel komt.
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Berkel en Rodenrijs—Bergchenhoek—Bleiswijk

Wiu zijn wit?
Wij zijn een plaatselijke organisatie die
vooruitstrevend is als het gaat om:
o Integratie van senioren in de samenle

ving
o Bewaking van normen en waarden

vanuit een christelijke basis, die de sa
menleving tot een leefbare gemeen
schap maakt

o Belangenbehartiging op diverse ge
bieden, zoals:

Inkomensbeleid
Huisvestingsbeleid

- Welzijnsbeleid
- Educatie

Veiligheid woonomgeving
Zorgvoorziening

- Geschillen-bemiddelingdweitboizclea zijn. w~ nJet voo4~ ‘oade

om de bel~n8eiz te beÂa’~ti8e,a van.

men~eïz die, al6 ze oude~ ~ewotden. zijn. ook

witten. blijven maken. van 0qoede

zien24gen op Âet8ebied van, wonen., ve~voe~,

zo~, et cete’ta.

[j~o~~eer informatie over de PCOB ook op

1 de website - www.pcob.nI


