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De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt en dat vergt 

veel van onze veerkracht en vertrouwen. 

Belangrijker dan ooit is het dat we omzien naar elkaar. 
 

  

Inspiratie voor (kerst)activiteiten 

 

  

 

Nu er weer een lockdown is 

afgekondigd en we elkaar niet fysiek 

kunnen ontmoeten bieden we u met 

de nieuwsbrief weer aantal tips, 

activiteiten en handvatten voor u zelf 

en uw afdeling om in contact te 

blijven. Op de Academie hebben we 

een pagina ingericht met diverse 

onderwerpen. Maak er gebruik van! 

 

 

Lees meer  

    

10 tips voor hoop en zegen 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/nQsdjMCRdJrf1bRc27KEULeStYqKKfyY8JroB5Y6LDgUxagDmoB_9ZKxY2DrxHTUGOMDDF0ir7DONfJ746ZHTA/Q8TbXjwTC8M9gLx
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/asg2HnnTEDSdlAzPANCRDJXvYd1m7vf52uOkaM99iG14j2YFLATFcl3igUH3ZMXJ_IC-Gm2-fcCpjvpw5uTglg/EnEpMEJy95st4I3
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/cYhm-pGvAOt18mMuRK-z-4KBIkUG7sF_tMsi2MtdppvLhqZR2SRFVPiwSGWEPYuKd2XkbIuY2FbY6mdspq9ozw/T5y9P4GULupez4A
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/2rFGrAdKmjZoB_MeoOkkxcXwISgyA_UAAoIVI6evacf1En3TdlQtx_fMzKTUmpoxmA8Sa7rHLj6CLfpqhmnFnw/eqnuQLig4qzmVvj
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WSAD0zBlRF9TCkIyY2Qrcmou7R7qYfOknFu_RZHXIm-17Pe-JXHjArqYw1r1FT1eRSKfJ2FcsyhF7qkijtGjIw/9Px8MQF7EbRDCQA


 

  

 

Breng structuur aan in uw dag, zie om 

naar elkaar door een kaartje of een 

telefoontje. Zing, ga wandelen. Leo 

Fijen geeft tien tips voor hoop en rust. 

Dingen die u in lockdown voor u zelf 

en anderen kunt doen. 

Op onze Academie staan 

kerstkaarten die u als afdeling kunt 

versturen en ook opties voor 

belcirkels.  
 

 

Lees meer  

    

Op herhaling: Boek in Beeld 

 

  

 

Onder het motto “Omzien naar 

elkaar” liet KBO-PCOB al eerder zien 

dat er ook mooie dingen kunnen 

ontstaan in deze onzekere tijden van 

het coronavirus. Zo las schrijver 

Frank Krake het bijzondere verhaal 

‘De laatste getuige’ van Wim Aloserij 

voor. Het boek bestaat uit 30 

hoofdstukken die allen apart worden 

voorgelezen en gepresenteerd. Via onderstaande rode knop komt u bij de 

video's uit. 
 

 

Boek in beeld  

    

In contact via beeldbellen 

 

  

 

Beeldbellen kan uitkomst bieden om 

het alleen zijn wat te verzachten. 

Maar hoe doe je dat?  

Jowtube.nl biedt 3 filmpjes over 

videobellen, zonder dat u daarvoor 

een account hoeft aan te maken. Er is 

een video over bellen via WhatsApp, 

via Skype en via Facetime. 

Op Jowtube vindt u nog meer tips en 

instructies om IT vaardigheden te 

verbeteren. 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VMMGkOu3l-acooIf1xwGkJHVCrZkJBHRBC6aQ5dQNuQF44LhVQIcd2Z5B1TNGwE2-amRvxAcDITpWIwb5cmxJw/YmyZ8EFiYfAN55s
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VKeCOFHD54gjGE6ln5Chf4TWHFBgv8Q0WfnWetgu7FfAo8MiggOzGCKnw5eickl5EaxXGzB_tBUlEw5Qq-U6Iw/TSCJMaGBIL6Jecb
https://www.jowtube.nl/
https://www.jowtube.nl/
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/tH3gP3nl5uP-glTFgxn7KJ95oKQeZRCz0H5js4Pu6xhZHgXGkutAOfIyRKl3P-4KuRWxxfj5lWjQ8rwZcf3hDg/IaVBPfB2dLfZW9T
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/QCR2czFLFmXd-mHS-Raemojcysbl4QZ16jE0gA8fNtwbXHwDl8Ug7MHzHQNTjJ4-Rnnmnd1H97IJtO-bZyu6wg/8uU3795MLJLDAdj
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/x7qLlIbQxrJwF5weqns8g_WcUPa4-SaPZ-L6BIs32wfEy0pFyeotgdXKutG-RCV4kQvoUWRmWc8K_J7NddJZQw/JUwvzCYncQAJDPS
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/i5-Nzy0MRNGgCfMCj-omnmBCd9y-6T5CJCQHG15ssrS1-Rb6AOrjY0NB_NWUZZs1n__Qty0vM3sFrQzPuXjfkg/MML5UHeyKgCAkN7
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/fpz-eVXZszcrRFb95JCaD1s3KE7UQP0iaWrrKHt2WXa8ZC-Zqvs-LjwG_jVU2cw3bef5KnJ9Ia8KSqE5mBb0tA/pfK5vB2MTVjDtX8
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/CX_CYCfEmismDW2P0lkFnIJd4qqJFJJfRXKtXeO3wbtSVVRsHh-gr9qpdMtGkz7ahG6yo0QGVSaWKUdl3NdmOw/4vQxZQadrkB7f7x


 

 

Lees meer  

    

Kerstbingo  

 

  

 

Woensdag 22 december is er een 

speciale online Kerstbingo bij de 

Nationale ThuisBingo. Er zijn dan 2 

extra bingo-rondes en een aantal 

kerstcadeautjes, die worden verloot 

onder de bingo-winnaars van die dag. 

Op 29 december zijn er ook 2 extra 

speelrondes. William zal de 

kijkers drie leuke filmpjes laten  zien. 

U bent van harte welkom. 
 

 

Naar de Bingo  

    

KBO-PCOB Verenigingsnieuws is de digitale nieuwsbrief waarmee leden van KBO en PCOB op de 

hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere 

vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante 

berichten. KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tien maal per kalenderjaar. 

 

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden van KBO en 

PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de eigen kanalen (bijv. de 

lokale afdelingswebsite of nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden verder te verspreiden. U 

kunt lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO-PCOB Verenigingsnieuws via 

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 
 

 

 

Volg ons 

 

  

   

  

Links naar 

onze websites: 

KBO-PCOB.nl 

UnieKBO.nl 

PCOB.nl 
 

  

Seniorenorganisatie  

KBO-PCOB 

Ringwade 67 

3439 LM Nieuwegein 

Telefoon: 030 – 3 400 600 

E-mail: info@kbo-pcob.nl 
   

Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden 
  

 
 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VOfp599difkfom7cW7H5Y0_U667dyzQZrU1z0VKrhwWWk8ZbRLN95R_fPXL-yJy19P7TO-zrqA0H3WG-Fu8PUw/47P29eGtTAjRvQt
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/xg_YquqB2NjS0XDzFv1XWVDnmeHt2ueLHDWf5n5GMSlZmWb-70_IEqhA0gs_-8c8LXlrgXED2nihLXifaxFfGg/pF4tjyI8R64FfL9
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https://www.kbo-pcob.nl/
http://www.uniekbo.nl/
https://www.pcob.nl/
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mailto:info@kbo-pcob.nl
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https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/kfFXqGlK-r4KWorC-sYJQLiBCd4QpzTJ1-PJT7-o89jK2cg3RoU2EltFiRIVG5FR5rtHYd_ZYvXSFgEF_Gcl8Q/z2KQy3eBdd67hmA
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/QtRoo6k0dQ8rUXiAaLU8O1zdUZuWc8SrRruMapNjhGuHGTe1O7R2ZVPlrGErCJtKMtmTP4SvMcP3BGXZ8pFK1g/izCX9XWBB7IfuYc
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/0Ue-2kezx_16A0Osew3GjQx2EHXPHOQFDSBfS0vPu1yvfjdEKr_Uf55lw_cvQJ84N2Q7-DH94yFojxGRAjPBKg/JQY8dSzLKWjNMSs
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/dL2JZbSrXfbqUbyu0O7W8wYGWRNEuWccAPwQRsqdHbO29-DP7WbcmqutWA8gD1mgYA8xssbJxf1TDHqkRYDNdQ/q4TAvHIm8Rv76nm
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/5uBiphp8Bzbkiq9_aCLxlLcM946pQaJMqnAb0fIjs0fyrvz2tT8oKJ55v7ZsXY4CbdhoK0zsjD0HbMDrGQs5qg/SQeYurjB3bY8t2I
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