Veertiende Nieuwsbrief
Beste leden,
Deze keer is de Nieuwsbrief niet zo lang, maar dat is eigenlijk een goed teken.
Misschien komt het leven in “het nieuwe normaal” weer op gang.
U allen weet dat de corona maatregelen wat soepeler worden.
Maar……. wees zorgvuldig in de omgang met anderen.
Laten we ons houden aan de regels die nu gelden.
De 1 ½ meter maatschappij is wennen, echter het gaat ons met elkaar lukken.
Binnenkort ligt er een nieuwe Regenboog bij u in de bus.
Daar is weer met plezier en inzet aan gewerkt.
De activiteiten van KBO-PCOB Zeist liggen stil tot het moment dat wij het met
elkaar weer verantwoord vinden om elkaar te ontmoeten.
Groet Nel, Jan, Hanneke, Ineke en Lia

Dankbaar
Elke dag als ik opsta ben ik dankbaar voor het licht
voor de stilte die meer dan anders ruimte laat voor die innerlijke stem
die met me meegaat,
dankbaar ben ik en rijk gezegend te wonen in een mooie omgeving
waar ik kan wandelen dichtbij huis,
voor de natuur, het voorjaar
zo teer groen, zo stralend de bloesems,
de jubelende vogels,
de schone lucht,
en soms toch nog iets te kunnen betekenen voor een ander.

Stel uw 'digitale' vragen bij de Digibellijn van KBO-PCOB
Sinds vrijdag 8 mei kunnen senioren met al hun ‘digitale’ vragen over onder meer
beeldbellen, Whatsapp, en werken met een tablet, terecht bij de Digibellijn van KBOPCOB. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen
via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden.
De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en
vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 030 3400 660.

VVN Opfriscursus.
Het nieuwe fietsen.
Veilig verkeer Nederland geeft de juist informatie over de spelregels die gelden
voor fietsers.
Verkeersveiligheid gaat ons allen aan.’
Het verkeer verandet voortdurend.
Dan is het goed om je zelf af en toe wat bij te scholen.
Op de website www.vvn.nl vindt u al de informatie over verkeersveiligheid.
Voor het nakijken van verkeersregels kunt u naar www.nl/verkeersregels gaan.

Als bijlage bij deze brief ontvangt u op verzoek van de gemeente Zeist, de
achter pagina van de Nieuwsbode.

