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ZIN IN ZINGEVING -
WERKBOEK
In dit werkboek worden verschillende materialen en
methodes ter inspiratie aangeboden, waarmee een
afdeling of een vrijwilliger op eenvoudige wijze het
gesprek over ‘alledaagse zingeving’ tot stand kan
brengen.

BESTEL HET WERKBOEK

NIEUWS

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Mup6aJYqXYB0KUgNNPSYa7LLFKFMgdRo0Y4LwbD3cLeXgfk55OMGhGLIoI_CfrBQENr0o7fmYopzCxqfpgGK-A/YY8wyGycyuDYENP
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/qyHl6QWp9-OiKKE55IAvxSwGh51UpdLgz8cW2Xgbhxa4z5d29ZiUH9fOLrkoWLWbaCOG8A3HpamozHzQFlZNfw/SMCLhZZpYTzuDHD
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/iJ1H0UTJB7JgtJG32UitfmUYLExJXtlnFh5y4AdDxRtKD_EqGm1sY5IjKh1C8pFvngGJHdhjuokoW2aGDgGoug/u6hKessTuI8UDfW
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/1M1YENPSrUPeeHShls2ooYoC8QAOOj0IWIXFeGvKkgkMpw5QDL0IR-8qWxE8j29NX0MFTrFaIkScIkqWWHPwMA/V69zE7JMJcVctAc
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/6UOgbdTUp2XCVxfkha97o38UI__AJSKNYeIQ1t2CR58H6b7ni4q00AjRvbmpMkTgkhvax419z2OTAgNp-bn6hg/BtiDBjEVG4dIFpU
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/tFoB38qzjm6M2stK34VYoDjpKf2g7EqxOHmAwcbEGFEwwGTiM1ZpxZ1hjcz9VMb5ZkU9bFv3-Ghf0MGVBmSKNA/LjLNt9phttcVudk
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/YSzK1xyFafnuFHqT7sgG3TKgeuBbWjagzAa6m5n3xWbZrMrAsyjuWOR1BW1EBiruxytvVTCy2pg3wSpQt7J8VA/mKXBqmgnmYYLRBb


Zorg thuis moet
toekomstbestendiger
De komende jaren komen er flink meer
senioren bij, die ook langer thuis gaan
wonen. Daarmee wordt de vraag naar zorg
aan huis ook groter. Hoe kan je deze zorg
toekomstbestendig maken? In een bijlage bij
de telegraaf van MediaplanetNL zoekt Ingrid
Rep een antwoord.

LEES MEER

Magazine per post
Een aantal afdelingen maakt gebruikt van
postbezorging om het KBO-PCOB Magazine
bij de plaatselijke leden in de brievenbus te
krijgen. Hiervoor wordt per magazine 60 cent
in rekening gebracht. Ondanks de stijgende
tarieven van PostNL hebben we besloten de
kosten voor postbezorging niet te verhogen.
De portokosten blijven dus in 2023 60 cent
per magazine, oftewel 6 euro per jaar.

VERKIEZINGEN
15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Zet het vast in uw agenda en kijk voor informatie op onze
webpagina . 
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AGENDA

Training “Luisteren met ruimte” KBO-PCOB Fryslân
& Sichtpunt

Praten lucht op. Vooral als je ergens over piekert, iemand
mist, of als het niet helemaal lekker loopt in je leven. Praten
kan helpen om iets helder te krijgen. Lang niet iedereen
heeft iemand in de buurt om zijn hart bij te luchten. En
soms is het gewoon prettiger om met iemand van buiten je
eigen kring te praten. In totaal zijn er 5 bijeenkomsten op
de vrijdagmiddag:

Datum: 20 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari, 17
februari
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Locatie: Martinushuis in Burgum

Meer informatie >

Valpreventie

Het voorkomen van vallen is belangrijk, omdat een val vaak
ernstige gevolgen kan hebben voor uw kwaliteit van leven.
Tijdens deze online bijeenkomst kijken we wat u in huis kunt
doen om vallen te voorkomen. Met makkelijke kleine
aanpassingen kunt u uw huis veiliger maken. Tijdens de
online bijeenkomst via Teams kunt u ook uw eigen vragen
stellen.

Datum: 2 februari 2023
Tijd: 10.30 uur - 11.30 uur
Locatie: Digitaal via MS Teams

Meer informatie >
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Veilig in het verkeer

Mobiliteit is belangrijk om naar familie, vrienden en
activiteiten te kunnen gaan. Het is belangrijk om zo lang
mogelijk mobiel te blijven en dit ook veilig te kunnen blijven
doen. Het wordt steeds drukker in het verkeer en daarom is
het goed om preventieve maatregelen te nemen om zo lang
mogelijk mobiel in het verkeer te blijven. Tijdens de online
bijeenkomst via Teams kunt u ook vragen stellen of situaties
voorleggen.

Datum: 2 maart 2023
Tijd: 10.30 uur - 11.30 uur
Locatie: Digitaal via MS Teams

Meer informatie >
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