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Aan:   Mensen die zich eind 2021 hebben aangemeld voor de Inspiratietour, 
  die later in verband met de coronamaatregelen is afgelast. 
Onderwerp: Nieuwe data Inspiratietour! 

 

         

 

 

 

 
 
 

‘Dat moeten jullie vaker doen!’ 

‘Wat een interessante dag, en zó fijn om weer echt bij elkaar te 
kunnen komen.’ 

Beste heer, mevrouw, 

Eind 2021 heeft u zich aangemeld voor een van de bijeenkomsten van de KBO-PCOB 
Inspiratietour. Helaas konden de bijeenkomsten niet doorgaan in verband met de 
coronamaatregelen. Het goede nieuws is nu dat de bijeenkomsten vanaf donderdag 17 
maart weer plaatsvinden, met een uitgebreider programma! De bijeenkomsten zijn in 
Almere, Heerenveen, Soest, Heiloo, Roermond en Heinkenszand. 

De ochtend wordt ingevuld met interessante (landelijk bekende) sprekers en ’s middags kunt 
u workshops van de Academie KBO-PCOB volgen met thema’s als ‘het nieuwe besturen’, 
‘ledenwerving’ en ‘belangenbehartiging’. U kunt kiezen of u de hele dag wilt deelnemen of 
alleen een dagdeel.  

Wij nodigen u van harte uit om u opnieuw aan te melden via onderstaande link. Neemt u 
vooral een vriend of vriendin, buurvrouw, buurman of familielid mee zodat zij kennis kunnen 
maken met KBO-PCOB. De bijeenkomsten zijn gratis en voor alle geïnteresseerden.  

Wij hopen u te zien op een van de dagen en dat u na de bijeenkomst net zo enthousiast bent 
als wij en nieuwe energie heeft opgedaan! 

Meer informatie vindt u op www.kbo-pcob.nl/tour, u kunt zich daar ook meteen inschrijven. 
Heeft u een vraag naar aanleiding van dit bericht, mail dan naar info@kbo-pcob.nl of bel: 
T 030 – 3400655. 
 
Hartelijke groet, 
KBO-PCOB | Organisatoren Inspiratiebijeenkomsten 
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