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KBO-PCOB Webinars op donderdag 

 

 

  

Vanaf 19 november zal 

KBO-PCOB om de week 

op donderdag een webinar 

organiseren. Een leuke 

manier om geïnformeerd te 

worden over allerlei 

onderwerpen.  

Zo houden we op 

donderdag 19 november een webinar over boeken. Op 3 december 

om 11:00 uur gaan we in gesprek het Zilveren Kruis over de 

collectieve zorgverzekering. Heeft u vragen over de verzekering? En 

waarom deze ideaal voor senioren is? Wilt u meer informatie over 

overstappen? Stel uw vragen tijdens dit webinar.   
Boekenliefde 

  

 

December staat voor de deur 
en de avonden zijn langer. 
Misschien brengt u die wel 
lezend door. Of misschien 
denkt u na wie u een mooi 
boek cadeau zou kunnen 
geven tijdens de feestdagen. 
Wat is leuk voor uw partner 
of kleinkind? Al uw vragen 
over boeken kunt u stellen 
tijdens het KBO-PCOB webinar ‘Boekenliefde’ op donderdag 19 
november van 15:00 tot 16:00 uur. Oud-boekverkoopster Trees 
Nelissen zal vertellen over boeken, lezen en vragen beantwoorden. 
U kunt zich aanmelden via deze link: https://kbo-
pcob.webinargeek.com/boekenliefde  
   
 

Alle informatie over de webinars en eerdere webinars vindt u op onze 

site.  
 

 

Webinars 

  

 

  
  

Corona en Kerst 

 

 

  

Kerstmis in tijden van 

corona is heel anders dan 

we gewend zijn en graag 

zouden willen. Helaas 

kunnen we niet met 

groepen samen komen en 

samen vieren. We moeten 

deze periode anders 

invullen en elkaar op een 

andere manier laten zien 

dat we aan elkaar denken. 

KBO-PCOB verzorgt een aantal mooie kerstinitiatieven. Veel 

afdelingen hebben laten weten wat zij komende maand gaan doen. 

Klik voor inspiratie op de button hieronder, heeft u zelf inspirerende 

tips dan kunt u die ook doorgeven. 
 

 

Inspiratie 

  

 
  

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/u2L-QLUf0aLDhy0pC81DFMicOAcggLndWKJjiBy_KNo5GK7cN8qO3IXG9z51l5HLvFX7KdK2GEwzC1jL6vh8gQ/IvCAvyy5Nzh2SyH
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkbo-pcob.webinargeek.com%2Fboekenliefde%3Ffbclid%3DIwAR24tXSLQTj8brRHJ9mHARZ6vTsfEH2AlnCIYm1u1Ds-hljBol7YAxYDIvM&h=AT0BOGBKyMyeQq-SanwLBBHJEBNj7Vy4XInnjzV-smFcItKBrq6mheWtuHNkn4p_uiR6Y9bKxt8VKZspTMfYuSvrgTnBHzTNnqWkCuRC2E3DjGCuXQtNnPAVLtF_GYBkWGmr&__tn__=q&c%5b0%5d=AT17JC8PSrrjc8XLEAHidhMNTzPLnYzU6Ie42QMKumw-Sil311tH3yGrtd0kh3XPJJ2rfLjRkpbcs_s63ls5BBBA8Wszvlyl03N74WoGeYjfdgmo9I5_41wiIpMuQuCr0kj8FIJrvQNRgLgQHOkLzVS6_GhT4qFFLDfWy359AJtaM7F6tw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkbo-pcob.webinargeek.com%2Fboekenliefde%3Ffbclid%3DIwAR24tXSLQTj8brRHJ9mHARZ6vTsfEH2AlnCIYm1u1Ds-hljBol7YAxYDIvM&h=AT0BOGBKyMyeQq-SanwLBBHJEBNj7Vy4XInnjzV-smFcItKBrq6mheWtuHNkn4p_uiR6Y9bKxt8VKZspTMfYuSvrgTnBHzTNnqWkCuRC2E3DjGCuXQtNnPAVLtF_GYBkWGmr&__tn__=q&c%5b0%5d=AT17JC8PSrrjc8XLEAHidhMNTzPLnYzU6Ie42QMKumw-Sil311tH3yGrtd0kh3XPJJ2rfLjRkpbcs_s63ls5BBBA8Wszvlyl03N74WoGeYjfdgmo9I5_41wiIpMuQuCr0kj8FIJrvQNRgLgQHOkLzVS6_GhT4qFFLDfWy359AJtaM7F6tw
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/3aIl7YRagYLh7Z6MkMM3fSu1g7ogGqyHEnlwTlhUp5FVvP8mL_QUrTOxDifX1HVjRtPm3nGQ4FpVyMTGM_aNpA/2Gh9aQBiIGB9v8D
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/UIM4jVM3SrP9ZiwD-dxI4YHia27v00u1WzTEpA3walDAyb0XIpnbdWvRQd1sU90rOnRbsfUbO6r2i4-8xGR-mA/zgWQnKzaUKnRuYv
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4R07meHBitQiURnBPgZhzqlJ8gmB5Pn_4qdORQcrbivVXnwY2kqTa9yh7DMcC94vzRt31f8aOn8-rg8Z9LdjYg/ZfrEhC3b9DUngJX
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/vZe2U_7pv95YhlSFMS7GaCRvHED3hGJ3-EX2ICZwobl8igGd5HKh78OdL7WSW5e_ZUcKKR35wS8vylCFvnxC_g/EKp9nXXT87fKvst


Vera verrast met Paul van Gorcum 

 

  

 

Vandaag is er weer een 

nieuwe vlog verschenen 

van Vera van Brakel op ons 

youtube kanaal. In deze 

filmpjes praat Vera met 

(bekende) senioren over 

wat hen verrast, de titel van 

de serie is dan ook ‘Vera 

Verrast’. We wensen u veel 

kijkplezier. Deze keer is Vera in gesprek met Paul van Gorcum. 
 

 

Bekijk de vlog 

  

 

  
  

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/aNnETCdK-NjZNXwSqCklYqvV9W1Xe4cztK6rXyegdEM8OgItuG3s9K53VX2OrrkQUauo0mH9T5QsT175aeOqQg/UtGzJn8FgbrQuaC
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/iCCWu03EDZg5LIAg7ScMdwb20hoJt2cal7aRGEJpXplTOpu7-G1du-r7kM3xzlw-dOZIkKGCicr6uGsBBzRHKw/7Dv8rk6QKnf8nKm

