
Word vrijwiliger 

KBO en PCOB kunnen niet zonder vrij-
willigers. Vrijwilligers in het hele land 
zetten zich met veel enthousiasme in.  
Zij regelen en organiseren allerlei 
interessante, leuke en bijzondere acties 
en activiteiten. Zo zijn er tabletcoaches, 
veiligheidsadviseurs, belastinginvullers, 
bel-vrijwilligers en nog veel meer. 

Zet uw energie in op een zinvolle wijze. 

Neem contact met ons op via  
030 - 3400 600 of info@kbo-pcob.nl 
en word ook vrijwilliger.
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Omzien naar elkaar 

KBO-PCOB maakt zich sterk voor  
een gelijkwaardige samenleving.  
Een samenleving waarin iedereen 
meedoet en mensen omzien naar elkaar. 

Onze leden geven dit handen en  
voeten binnen de ruim 800 KBO- en 
PCOB-afdelingen in het hele land.

Ontmoeten en activiteiten 
bij u in de buurt! 

Kom bij KBO of PCOB bij u in de buurt 
voor ontmoetingen en activiteiten. 
Ontmoet andere leden. Doe samen aan 
ontspanning en sport. Of neem deel aan 
leuke, leerzame en sociale activiteiten.

Denk en doe mee met de onderwerpen 
die u interesseren. Ook kunt u terecht 
voor individuele hulp en ondersteuning. 
Voor senioren van vandaag en morgen! 
En dat alles voor een lidmaatschap van 
slechts enkele euro’s per maand.

KBO-PCOB is met ruim 200.000 leden 
de grootste seniorenorganisatie van 
Nederland. Wij maken ons sterk voor 
een samenleving waarin senioren 
volwaardig kunnen meedoen en 
mensen omzien naar elkaar. Als lid 
van KBO of PCOB kunt u – met onze 
ledenvoordelen – tot wel honderden 
euro’s per jaar besparen. Ontdek of 
KBO-PCOB ook iets is voor u!

www.kbo-pcob.nl
030 – 3400 600 
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur

Samen sterk 

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband 
van de twee landelijke verenigingen Unie 
KBO en PCOB. Sinds 2017 zijn de krachten 
gebundeld en vormen we op landelijk 
niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. 

Lokale afdelingen van KBO en PCOB 
zoeken elkaar ook steeds vaker op. Samen 
organiseren we activiteiten en trekken op 
in de lokale belangenbehartiging.

Word nu lid van een  
afdeling van KBO of PCOB. 
U kunt al meedoen voor 

maximaal € 35,-* 
per persoon per jaar. 

Bel 030 – 3400 600 voor  
een afdeling bij u in  
de buurt of kijk op  
www.kbo-pcob.nl/afdelingen

* Verschilt per afdeling.

STAP IN ÚW  
TOEKOMST  
EN WORD LID 

KBO bij u in de buurt 

KBO heeft ook zeker een afdeling 
bij u in de buurt, bijvoorbeeld in:

Bakhuizen 
Bolsward 
Dongeradeel 
Heerenveen 
Joure 
Leeuwarden 
Oosterwolde 

Sint Nicolaasga 
Smallingerland 
Sneek 
Wonseradeel 
Workum 
Woudsend

Kijk voor een afdeling bij u in de buurt op 
www.kbo-pcob.nl/afdelingen

PCOB bij u in de buurt 

Ook PCOB heeft altijd een afdeling bij u in 
de buurt, zoals in: 

Balk Bolsward 
Het Bildt Burgum
De Bjirmen/Tzum.
De Westereen 
Drachten  
Donkerbroek
Franeker 
Heerenveen 
Haulerwijk Joure 
Kollum Leeuwarden

Menaldumadeel
Noardeast Fryslân
Oudemirdum
Oudega Sneek
Stiens 
Surhuisterveen
Trynwâlden
Ureterp Wommels 
Wonseradeel 
Workum Woudsend
Wûnseradiel

Kijk voor een afdeling bij u in de buurt op 
www.kbo-pcob.nl/afdelingen

Belangenbehartiging 

KBO-PCOB spreekt namens een brede 
achterban van ruim 200.000 leden.  
Met een krachtig geluid beïnvloeden  
we landelijk én lokaal politiek, overheden 
en de samenleving. Zodat maatregelen 
ertoe leiden dat de positie van senioren 
in de samenleving gelijkwaardig is aan 
die van anderen. Wij betrekken onze 
leden actief bij het bepalen van onze 
standpunten.  

Dit zijn onze vijf onderwerpen. 
1. Wonen, welzijn en zorg
2. Veiligheid
3. Koopkracht
4. Digitalisering
5. Zingeving

www.kbo-pcob.nl/speerpunten
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DIT IS HANDIG!

tips van (klein)kinderen 

VIER GOEDE REDENEN

om de auto de deur 

uit te doen

WEET U HET NOG?

voor het eerst de 

zee zien

BINGO 

THUIS 

MEE!

HELGA VAN LEUR (50)

‘Ik ben zo iemand 

die in plassen 

springt’

Uw mening telt!
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Beste zorgverzekering  
voor senioren 
Ieder jaar gaan de zorgkosten verder 
omhoog. Vooral senioren hebben 
veelvuldig met zorgkosten te maken. 
Juist daarom heeft KBO-PCOB in 
samenwerking met Zilveren Kruis een 
groepskorting afgesproken. We hebben 
een pakket samen weten te stellen dat 
perfect aansluit op uw behoeften als 
50+’er. Daarnaast bespaart u tientallen 
euro’s op uw zorg- en premiekosten.

Samen zijn we goedkoper uit! Bereken  
uw voordeel op www.kbo-pcob.nl/zk

Nog meer voordeel 

Als lid van KBO-PCOB of abonnee van het  
Magazine van KBO-PCOB steunt u indirect 
alle senioren van Nederland. En u krijgt er 
zelf ook heel veel voor terug! U profiteert 
van interessante aanbiedingen en unieke 
voordelen die het leven makkelijker, 
veiliger, gezonder, goedkoper en leuker 
maken. Van goedkope energie en hoor-
batterijen tot voordelig bellen en leuke 
uitjes. 

Kijk snel op www.kbo-pcob-voordeel.nl  
en profiteer mee!

Seniorenpanel 

KBO-PCOB vindt het belangrijk dat de 
stem van de senior wordt gehoord. 
Daarom hebben we het nationaal 
seniorenpanel opgericht. Daarin 
onderzoeken we wat u bezighoudt. 
Die uitkomsten gebruiken we in onze 
belangenbehartiging maar ook in  
de pers. Zo klinkt uw stem door!

Vindt u het leuk om regelmatig mee te 
doen aan onderzoeken van KBO-PCOB?  

Meld u aan voor het panel op  
www.nationaalseniorenpanel.nl  

Academie 

De Academie is de website van en voor 
betrokken senioren. Op deze website 
vindt u achtergrondinformatie, goede 
voorbeelden, materialen en een agenda 
voor activiteiten. Ook kunt u actief 
deelnemen. We nodigen u van harte uit 
om initiatieven, ideeën en bijeenkomsten 
te delen. 

Wilt u een bijdrage leveren?  
Sluit u aan op academie.kbo-pcob.nl

Magazine 

Het magazine van KBO-PCOB biedt  
mooie interviews, aangrijpende 
verhalen, inhoudelijke artikelen en 
handige informatie. Profiteer met een 
lidmaatschap bovendien van de vele 
voordelen en doe mee aan de winacties.  
Neem nu een abonnement op het 
grootste seniorenmagazine van 
Nederland en ontvang 10 nummers  
voor maar € 25,-.

Bel 030 – 3400 600 of ga naar  
www.kbo-pcob.nl/abonnee

Leden van KBO en PCOB ontvangen  
het magazine automatisch.

Van, voor en door leden 
KBO-PCOB is een vereniging van, 
voor en door leden. We hebben 
ruim 800 lokale afdelingen in heel 
Nederland. Daar ontmoeten mensen 
elkaar, ondernemen we activiteiten 
en behartigen we lokaal de belangen 
van senioren. Duizenden vrijwilligers 
zetten zich in via KBO-PCOB: 
bijvoorbeeld als belastinginvuller, 
ouderenadviseur, veiligheidsadviseur 
of tabletcoach.

Kijk op de achterzijde 
voor een afdeling bij u  
in de buurt.

Profiteer van vele voordelen 

Leden krijgen tien keer per jaar het 
ledenmagazine en kunnen profiteren 
van veel voordelen, zoals kortingen op  
uitjes, boeken en cd’s, een voordelige  
zorgverzekering en een energie- 
collectief.

Wilt u meer weten?  
Onze ledenservice helpt u graag.  
Mail info@kbo-pcob.nl of bel  
030 - 3400 600 (maandag tot en  
met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur).

Servicetelefoon

Met vragen op het gebied van wonen, 
zorg, welzijn en gezondheid kunt u als lid 
terecht bij de Servicetelefoon.  
Ons telefoonteam bestaat uit goed 
opgeleide vrijwilligers, die u een passend 
antwoord geven of u doorverwijzen. 

030 – 3400 655 (maandag tot en met 
donderdag van 10.00 tot 13.00 uur).

Juristentelefoon 
en Pensioentelefoon

Met juridische vragen kunt u als lid 
terecht bij de Juristentelefoon. En voor 
vragen over uw pensioen kunt u terecht 
bij de Pensioentelefoon. Onze vrijwilligers 
hebben een juridische achtergrond 
of zijn werkzaam geweest binnen een 
pensioenomgeving. Zij kunnen u dus 
goed van dienst zijn. 

030 – 3400 655 (woensdag en 
donderdag van 13.00 tot 15.00 uur). 

Voordelige tarieven  
voor stroom en gas 
De voordelen van KBO-PCOB Energie:
1.  Voordelige, vaste tarieven voor  

gas en stroom.
2.  100% groene stroom, opgewekt  

in Nederland.
3.  Eerlijk advies met duidelijke 

voordeelberekening.
4.  Advies op maat van onze 

klantenservice.
5. Wij regelen uw overstap volledig.

Weten wat u kunt besparen?
Bel 085 - 486 33 64 of kijk op 
www.kbo-pcob-voordeel.nl/energie 

Ouderenadviseurs 

Heeft u advies nodig over zorg, welzijn, 
veiligheid, financiën of vervoer?  
Onze ouderenadviseurs zijn getrainde 
vrijwilligers die u verder kunnen helpen. 

De ouderadviseur werkt met verschillende 
organisaties in uw gemeente samen en 
weet heel goed de weg in het aanbod van 
regelingen en voorzieningen. Mede door 
de hulp van de ouderenadviseur kunnen 
ouderen langer zelfstandig thuis blijven 
wonen en de regie in eigen handen 
houden. 

Zoekt u een ouderenadviseur bij u  
in de buurt? Bel de Servicetelefoon. 
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ALLES OVER KBO-PCOB NIEUWE STIJL

MAARTEN SPANJER (68) 

Voetbal-

herinneringen 

uit jongensland

ONDERZOEK:
slachtoffers 

doen hun verhaal   

ONZE ACADEMIE 
IS OPEN!

GAAT U MEE?
spektakel en 

romantiek 
aan de Rijn
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TOVEREN IN 
TEHUIZEN

daar word je blij van

50+ ZOEKT WERK 
‘u past niet 

in het profiel’

HONGERTOCHT

als eerbetoon 

aan moeder

IK HEB 

HET VACCIN

GEHAD!

EN NU?

ANITA WITZIER 
WORDT 60

‘Het lijkt wel 

alsof ik 

steeds gelukkiger 

word’




