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KBO-PCOB Zomeractie 2021 – Bingo, kaart theezakje  

 

Datum: 25 juni 2021 

Onderwerp: Zomeractie 2021 
  

Wacht niet op een mooie dag, maak er een! 

Deze zomer organiseert KBO-PCOB weer een zomeractie. Met een vrolijke kaart met theezakje kunt u 

langsgaan bij mensen die wat aandacht kunnen gebruiken. U kunt samen bijvoorbeeld een kopje thee 

drinken en hen attent maken op de Nationale Thuisbingo, een online bingo waaraan wekelijks gratis kan 

worden deelgenomen. Het spelletje zorgt voor welkome afleiding tijdens een periode waarin veel mensen op 

vakantie zijn. Ook kunt u wijzen op de mogelijkheid om gebeld te worden door een vrijwilliger van 

KBO-PCOB, voor een gezellig praatje. Zo helpt de kaart om (weer) in contact te komen met elkaar.  

 

 

 
 

 

Wat staat op het kaartje? 

Na de waaiers en ijsjes in de zomer van 2020 hebben we nu een leuke kaart met een theezakje erin. In de 

kaart wordt opgeroepen om een keer gezellig mee te spelen met de online bingo en een persoonlijk 

gesprekje aan te vragen tijdens de online bingo. 

-De Tegelwijsheid: ‘Wacht niet op een mooie dag, maak er een’ gebruiken we op de kaart, en o.a. de tekst 

‘Samen maken we het gezellig’. 

- Een zakje heerlijke frisse thee is in de kaart geplakt 
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- Er is ruimte op de kaart om er zelf (door de afdeling), een kort tekstje bij te schrijven. 

- Eventuele contactgegevens van uw afdeling kunt u op de achterzijde van de kaart kwijt. 

 

Hoe inzetten? 

De kaart kan door afdelingen van KBO en PCOB naar leden en niet-leden worden gebracht die een beetje 

(extra) aandacht kunnen gebruiken, die het misschien leuk vinden eens mee te spelen met de bingo, en/of 

het op prijs zouden kunnen stellen om gebeld te worden door een vrijwilliger van KBO-PCOB. Dat laatste 

gaat eenvoudig. Als je tijdens de bingo de ‘Bel me!-knop’ op het scherm aanklikt, word je binnen een week 

teruggebeld door een vrijwilliger van KBO-PCOB. Een gesprek door en voor een senior. 

 

De eerste 5 afdelingen die bestellen en met de kaart op pad gaan, krijgen de kaarten helemaal gratis. 

Andere afdelingen betalen alleen verzendkosten (7,50 per pakket). 

 

Adopteer een bingomiddag  

U kunt ook met de afdeling een bingo-middag adopteren! Met adopteren bedoelen we het promoten van 

de bingo binnen de gemeente voor een bepaalde woensdag. Op de bewuste woensdag word je als afdeling 

ook welkom geheten tijdens de online bingo. De bingomiddag staat dan in het teken van uw afdeling. 

Meer informatie over het adopteren van een bingo-middag kunt u opvragen bij: saskia.vanveen@kbo-

pcob.nl 

 

Bestellingen en betalingen 

-Afdelingen vullen een online bestelformulier in op de website van KBO-PCOB. Een link naar het 

bestelformulier wordt opgenomen in het Verenigingsnieuws van 9 juli. 

 -KBO-PCOB stuurt de bestellingen 2 x per week door naar het externe verzendbedrijf. 

-Minimale afname is 50 stuks en maximale afname 400 stuks, zodat meerdere afdelingen de kans hebben 

kaarten te bestellen. Mochten er meer kaarten gewenst zijn, dan kan de afdeling die aanvragen.  

Verder geldt het principe: Wees er snel bij, want OP = OP. 

 

Wacht niet op een mooie dag, maak er een! 

Een goede gelegenheid om weer langs te gaan bij mensen van wie u vermoedt dat ze extra aandacht 

kunnen gebruiken in deze periode! Doet u mee? 

 

Meer informatie: 

Heeft u vragen over deze zomeractie: mail dan naar bianca.schoordijk@kbo-pcob.nl 

Heeft u vragen over het adopteren van een bingomiddag of over het bellen door de vrijwilligers: mail dan 

naar saskia.vanveen@kbo-pcob.nl 

Wilt u een keer meespelen met de online bingo: kijk dan op www.denationalethuisbingo.nl 
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