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Nieuwe data voor de KBO-PCOB inspiratietour! 

Vanaf donderdag 17 maart, als de lente ontluikt, gaan we verder met de KBO-PCOB 

inspiratietour. In de ochtend komen er boeiende sprekers en in de middag kunt u 

deelnemen aan verschillende leerzame en leuke workshops, bijvoorbeeld over 

ledenwerving, de Academie en het nieuwe besturen. Neem gerust uw buurvrouw, vriend of 

vriendin, zoon of dochter mee. Of maak er een afdelingsuitje van!  

Wij verheugen ons erop dat we elkaar weer zullen ontmoeten en kunnen inspireren en 

activeren. Uiteraard houden wij rekening met alle eventuele coronamaatregelen van dat 

moment. 
 

 

Ga naar de tourpagina  

  

 

  
 

 

KBO-PCOB Academie 
 

Op de Academie: Gemeenteraadsverkiezingen 

 

  

 

De Academie KBO-PCOB is het platform van en 

voor betrokken senioren. Via de Academie 

kunnen we elkaar helpen en inspireren. Onder 

het thema belangenbehartiging vind 

je interessante informatie over 

gemeenteraadsverkiezingen met onder andere 

voorbeeldbrieven en het manifest 

seniorvriendelijke gemeenten. 

  

 

 

Ga naar de Academie 

  

 
  
 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/dfL5sATHQX-lEmE82VAAqatMt7U4tauYtumNYvAf2ORv3IH3fv1nMrFkCMt0SvAQpw_6aaQgWdMUyRik2SfJkw/q2QQYe6e5rLwvph
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VT8uCZlKLbbC07Zp8rPGBpt3IvORPTcTSYpavCYNEQPZwxkXujpKgaIlZzsTjVO9NL48UVQFzWbWhO9p0b9LFg/AJwvz27ZYkakNUA
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/KxiBitUEjShLxqd6aYcG9YgPvMidnDshOspsUi95Ks2IXUpQGXOaN_-dfJtTHrlk21-WjE0nwD3V1YIBuzo5kg/jibWSfPQpHNNXgh
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/qLz4bVfm6gP4trWnTVhDTfktavGFZmoykTuJ6oUPOEzorr_8pBfcyv0h77SBDRXlXVebRWPz_aHjRBw5EkX4Fg/MtWae3NknIfL5SB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Dc_oUDiSgOGhN34pxMzFWXTo6So9EKhCCek19c3ZFZCgCMMC-b8qdPwO8AMo89J8RuJ8RbqYeLCAcWFri28Z7g/AsBWh7v6jdVJ5gC
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/w2cZA9O2Wnl0wjLQefw2VDQeBPffiaT_xxqAbLo6FkYf7J88zWLkfgZoWv3rO-UMmIKZZn5Y0yAuI8JdcB9zpA/NnTygvk6n7Cmxje
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/rwRv-T91m5b4Oo3E5AJvSibvDo55kEnwHUkFmp6JpXa2Uce5HpnYT_nBeKQu8M4Y6rHxDPGSzMxpCTIAwZrzWw/Qh63fGmb4beKUFa
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/3gd3FGFDeX9WZJeNpwPJfAS8o8jUPGqr0iOpPx3s6Yrf5f3ORSYujJMcf-QggCb7onHNk-cH1I6pgCkoF7BvIg/6YYKJ4NqdIDR26K
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/EnI9gUzXz02Iq1b1ajv0mDInf5rzjwZvGBAmNqWDbTEJRO5kZ8kJVpiUv-9JTUZY9R5OO9tFAJF8sKYEG91teA/fbWbpA2hyi4kVSC


Cursus Effectief vergaderen  

 

  

 

De Academie biedt u meerdere cursussen. Cursussen die uw 

eigen kennis verrijken en cursussen die u goed 

kunt gebruiken bij uw vrijwilligerswerk. Klik op 

onderstaande link om naar het thema bestuur en 

organisatie te gaan, onderaan die pagina ziet u 

de cursussen. Als u een cursus wilt volgen, 

vragen we u in te loggen op de Academie-site. 

Tip: bekijk wegwijs op de Academie om te zien 

hoe inloggen werkt.  

 

 

Cursus effectief vergaderen 

  

  

 

 

Informatie voor leden en afdelingen 
 

 

Rayonbezorger gezocht, in Noord Holland 

 

 

  

Vanaf eind januari 2022 zijn we op zoek naar 

een rayonbezorger voor het KBO-PCOB 

magazine voor een regio in Noord-Holland. De 

afleverplaatsen van deze regio zijn: 

Anna-Paulowna, Den Helder, Groet, 

Heerhugowaard, Julianadorp, Noord-

Scharwoude, Schagen, Spanbroek, ’t Veld, 

Tuitjenhorn, Waarland, Zuid-Scharwoude 

De manier waarop de bezorging van het 

Magazine van KBO-PCOB is geregeld is uniek te noemen. Als het magazine gedrukt is 

wordt het afgeleverd bij de rayonbezorgers. Zij bezorgen de pakketten met magazines bij 

de afleverpunten van de afdelingen. Vanuit daar worden de magazines verder verdeeld 

over de bezorgers die op hun beurt tientallen adressen aandoen. Soms gaat het magazine 

rechtstreeks in de brievenbus, vaak is er ook tijd voor een praatje.   

Meer informatie over rayonbezorger worden en het aanmeldformulier vindt u op onze 

website.   
 

 

Informatie voor rayonbezorgers  

  

  

 

Digitale koffiebijeenkomst internetveiligheid 

 

 

  

Wilt u informatie over het veilig instellen van uw 

computer, zodat niet iedereen alles ziet? Of wilt 

u weten hoe u veilig op Facebook en andere 

sociale media kunt rondkijken? Doe dan mee 

aan de digitale bijeenkomst over privacy-

instellingen op donderdag 27 januari 2022 van 

11 tot 12 uur via Teams. We beginnen met 

uitleg, daarna is er tijd om vragen te stellen. Via 

een tablet, telefoon, computer of laptop met 

camera kunt u aan de bijeenkomst meedoen. 

  
 

 

Inschrijven 

  

  

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/XmVg3wjM-OcmutMcFzwtFCzde-EglXilcDl1c6nvqSD1tOlmEUvgzabwvuTVzb-putsJ-wRFqZeqS8MUpGJxyg/GgmQuECHmzuBirx
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/7tPaB_4OXiz9X9yo06vyYQ4DUrjYkY5oleHkHVfts1D-fOf0XWDlfSg0sAIPcKGwW_vl8MnjvafZmJuwJgMCGg/utfLyKzmSLQYwkz
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/LYz2v66ryDZh3lltU3jBLWagbs3SEMs70Ar_0X0cz-hSwFhza8qIMOGZE8yU4qYca0CoLjhBVrMpB3XwKJwdXw/4fSct4dbTrI2mgX
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ME39RkI3rskkgz7YOKXSxm5SFtT3ZzIFV0SZCwUQhu5aOVJsTuUuKaPdfzSr3jNP_d5c_ciglA4Vw0TSfuIiqA/mLkqmiGmSC4vImB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/m2kWUCfOMJiHDDv9AbruTF5rB6l_T-If1kHU6j8rJh5ZwZmb0h2BplJrVJj2V3ubDcgS9KbFTo0O1MpivtyBVw/zd8DWXtJNx5Gw8D
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/3ypqRstHC3Qd79GNeaIc4iukVklFM9lpGtyxGaiusrRO7h2mnZcjJyyA9IjSVNyNgV2I5ponGvd3H0UKrbr8fQ/WCwh9SKZKG8SurH
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/EPjj9-MrvDNx2UkPYc7LETWU71gCEEkRKTf7KXqZoXoj1OmNWbbyPNTwLwVjSdD4TActRWNpWnJINYLkayXugg/gvqTkR6nvLAbAM4
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/IVOhhilM3K2HgB5vKJSjNIZQrRHUta3BSXSB-ABNX26MoQECcqJdKIAjEw3zT8Lbf1N4-2g44sV-OMTxgSSABQ/VVg3LNLHFeSSh92
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/X0XHOZrnUSwg7zNideQz3ZpIQ4wXOaYcKKnslz0Z5yBYAg99-A5pKSG6eMZOBIu-c121qIcig73Lx0ctYrhhcw/dkX8IJi5YzGyBgK
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Oo2yVOU66Xp7wruxZXB8b-xXQm1ubfi6xvH7_5c78zqqOacAbjp2YuYPIbLnUSYScgKmp08ELwwVqvmOo9nvPA/wZZxqtCvWArZRzD
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/jG626QlFtW01TwOiI5eyL2yFTVgMVK2QdCQKC70SfA2QwAhZHlWHHeFDKY7ieKFKreMZbqPPpUyUhljQw1YurA/MnixBhxf5uFw2vP
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/9-8AqdCUI--IxmjixM_ndhsLZgVuUHGCyGkCjoa3-WrBN2VyWi17EceNunfoPQq-AAXW2JeLSAYpGH1PqQX4vg/IqjJZism3RJzttk
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/9ctaMkpglp6ZZMgGN9WJfmjjtq3gDT_uQgIuXcKOP00eCdkf4gpGPoH7mVUUy76eoGUysDIqpR1bhRYn4irLbQ/68UfXg2vBz7yRgi


40 dagen geen druppel 

 

  

 

Zet ook uw alcoholgebruik op pauze 

Om mensen bewust te maken van hun drinkgedrag 

organiseert KBO-PCOB ook dit jaar de actie ’40 

dagen geen druppel’ in samenwerking met IkPas. 

 

Alcohol op hogere leeftijd heeft een sterker effect, 

het vergroot bijvoorbeeld het risico op vallen. Er zijn 

veel gunstige effecten als u minder drinkt. U valt 

makkelijker in slaap bijvoorbeeld, de kwaliteit van 

uw slaap gaat omhoog en u krijgt meer energie. 

Doe ook mee! Zet uw alcoholgebruik op pauze en ervaar zelf de verschillen. Gaat u 

samen met een ander de uitdaging aan, dan houdt u het gemakkelijker vol. 

De actie loopt dit jaar van 2 maart tot 17 april. 

  
 

 

Meer info en meedoen  

  

 

  
 

 

 

KBO-PCOB in de media 

 

  

 

KBO-PCOB was ook in december op veel 

radiozenders en in kranten weer goed aanwezig. 

Bekijk op de website bij welke media we aan 

tafel zaten of in  welke kranten we stonden. 

 

 

Naar mediaoverzicht  
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