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GEBRUIK ACCEPTGIROKAART STOPT PER 1 

JUNI 2023  

Per 1 juni 2023 kan er niet meer met de acceptgirokaart betaald worden. Houdt er 

vast rekening mee dat u bijvoorbeeld contributie voor het lidmaatschap vanaf die 

datum niet meer per een acceptgirokaart kunt doen. 

We houden u op de hoogte. 

LEES MEER 

 

  
 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/1kSJcM10Fh3hueYrJ5l0qd4TsCsg8pjcBbLP4Bwjl9MTE_zaR9rDUql05Md6y4GHz1VhNVD-DaprszsY3fjxIA/uqm9PVqY3Fb8qyJ
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/9NKjNaIhuhfGJsnUEhwkMWBUWV4bauyK1X8zzXoihNV1KdkmwUXVPn9LipHwOrJdQ4dWRsIQFI5aaTuIvfDoJg/TdbdkivQcFY8AVQ


 

De Zestigers 

Op Buitenplaats Doornburgh werd 29 september jl. het evenement ‘land van de 

zestiger’ georganiseerd. Waar we met 100 mensen tussen de 60 en de 70 een mooie 

middag beleefden.  

LEES MEER 

 

  
 

 

Bewust ouder worden 

Bewust ouder worden. Lees er alles over in de bijlage van de Telegraaf. Met een 

interview met Ingrid Rep, directeur van KBO-PCOB, over wat je kunt doen na je 

pensionering. Kijk op bladzijde 6.  

LEES MEER 

 

  
  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/FCEMZgi79cm7-Id0E-XTa8JfMJmyv-2ao0I7BLrzppLyhtXOLqLLbgCQp9oRqD0x_RITUBX6wIyBLe2_kZx5Og/SbusGdBQLAbyhDA
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/evXEJIbc-9KyqDetgPp6s-HifdQMW4VfnEWNYSXLQbhR_P7BuWbwn35D2vv3BRMy8j7cGq3ddJVDlg5-R_JMaQ/mLIYkAm6XLmsu9n


 

AANBOD BIJEENKOMSTEN 

Het verenigingsjaar is weer begonnen en binnen de afdeling vinden bijeenkomsten 

plaats waar u aan deel kunt nemen. Deze bijeenkomsten worden veelal lokaal 

georganiseerd en gedeeld. U kunt ze ook in de Agenda van de KBO-PCOB 

Academie zetten zodat andere afdelingen zien wat u doet en daar inspiratie uit halen. 

Vanuit het verenigingsbureau verzorgen we ook een aantal bijeenkomsten. Kijk op 

de academie voor het aanbod. 

LEES MEER 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediaoverzicht 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB wordt regelmatig genoemd, zowel online en op 

social media als in diverse kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s. Om 

u daar een goed beeld van te geven treft u hieronder een overzicht aan van enkele 

belangrijke ‘wapenfeiten’. 

LEES MEER 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/clh8o338eDnIM-RuLdMf1oWuPYSC5HUNFp5Xx67TUCbYFppG0kLI8HCsz5ci0VIK4dXlEgdxZeCYHKBnW4BZBQ/BvUS4Sa9zmgGhdP
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/YwTip_1d5tLiXQoOJ2P4nU-dKgN4FjAtkji2tFq-U7I0qjn6fgreA_BE8VBAPNhkg5h75pVZ98CtLMZ0vWC4_g/sjb8LFVLEGkcHSy


  
 

 

Vera Vlogt 

In de nieuwe Vera Verrast gaat vlogger Vera op bezoek bij Eddy Jansen. Als 

sportverslaggever was hij het geluid bij allerlei sportwedstrijden op tv en radio. Het 

gesprek gaat over het geloof, maar ook over zijn lange journalistieke carrière, die zelfs 

nog bezig is, ook al is Eddy alweer een tijdje officieel met pensioen.  

LEES MEER 

 

  
 

AGENDA 

 
 

Academietour 

Na een geslaagde ochtend in Groningen doen we 18 oktober Zuid-Holland aan. Wilt 
u zich nog aanmelden voor een van de bijeenkomsten in november dan kan dat via 
onderstaande knop meer info en aanmelden. 
De kennissessies vinden op de volgende data in de ochtend plaats: 

18 oktober Zuid-Holland (Berkel en Rodenrijs) 

1 november Drenthe (Westerbork) 

10 november Gelderland (Westervoort) 

15 november Overijssel (Nijverdal) 

29 november Brabant (Waalwijk) 
 

Meer informatie > 

 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/crnXLOopAlyYmsPgGWU5k-JFm8F9v1MXDX3jiBujxGy5JF0fq0_xVu09db9Cqd473BapiK8JPHa28sqBNsOQFA/jgF9IXuvCVzsLUL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/bQWn5k-6wSb9Hl3R53vPDydrZ-J2H4oQMh1uPnYZGWVrQnDPpd_Ui_C6HKwZn4M4A6dPKuVVMjUU-6tGskmdHA/aA4QbSfks8aEfBJ


 
 

Koffiebijeenkomst 3 november 

Maria Genova schreef een boek over online oplichten. met als doel het de cijfers flink 

omlaag te brengen en daar sluit KBO-PCOB zich bij aan. Wilt u ook tips? Doe dan 

mee op 3 november met de online koffiebijeenkomst. 

Meer informatie > 

 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/1gra08nyTV7Tw8DS4IAAsFnEvaG5GPZbkfEjBBfTf0YVrQBh1zXWcdJxV-_MSNGKtZOfS_FIQEiu5EQ82QXgcw/P4xkaGThNd5mduT

