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Groen   

Haal de natuur in huis  

 

Kom naar de Keukenhof! Verschillende 

filmpjes gemaakt met een pracht aan bloemen 

in de Keukenhof 2020  

https://keukenhof.nl/nl/keukenhof-virtueel-

open/  

 

Vroege Vogels: Een verzameling van filmpjes 

gemaakt in de lente van allerlei verschillende 

dieren zoals een boommarter, zwanen en hoe 

een wesp een nest bouwt.  

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikele

n/best-bekeken-natuurfilmpjes-lente-2019   

 

 

Maatschappij  

Er wordt gewerkt in Nederland 
 

Hoe gaat het eraan toe op de meldkamer van 

de politie?  

https://www.youtube.com/watch?v=ArmiKCLd

8EU  

 

Een kijkje achter de schermen bij de 

Posten: de Posten maakte op verzoek van 

RTVOost 5 korte filmpjes over hoe er nu 

gewerkt wordt in deze tijd van Corona. Een 

aantal gezichten herkent u vast!  

https://www.deposten.nl/een-kijkje-achter-

de-schermen-rtvoost  

 

  

 

 
 
 

 

 

Film en TV  

Wat kijken we vandaag?   

 

RTVOost op herhaling; Van 

Jonge leu en oale groond  

https://www.rtvoost.nl/tv/programma/129/Va

n-Jonge-Leu  

 

Musicals kijken: De Gelaarsde Kat  

https://www.youtube.com/watch?v=A-

iUlOKYI9k  

 

 

 

Muziek   

Daar word je vrolijk van!  
 

Hans de Liedjesman met weer een 

muziekcadeautje!  

https://www.youtube.com/watch?v=zelzJe98N

kI&t=103s    

 

Het concertgebouw, een plek waar mensen 

samen van muziek genieten. Via deze link 

heeft u toegang tot verschillende opnames van 

(klassieke) muziek van Mahler tot modern.  

https://www.youtube.com/user/concertgebou

w  
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Bewegen   

Doet u mee? 
 

Senioren en Bewegen, heel simpel met 1 app 

toegang tot een gevarieerd digitaal 

beweegaanbod  

https://www.seniorensportenbewegen.nl/  

 

Blijf in Beweging in tijden van Corona: 

beschikbaar gesteld door de afdeling 

Fysiotherapie van het Rijnstate ziekenhuis  

https://www.rijnstate.nl/media/1339413/def-

oefenblad-corona.pdf  

 

 

 

Geloof, hoop en liefde  

Voor het stukje zingeving  
 

Wat vieren we nu eigenlijk met Hemelvaart en 

Pinksteren?  

https://visie.eo.nl/artikel/2020/05/wat-vieren-

christenen-met-hemelvaart-en-pinksteren  

 

Pinksterbruidjes;  De Pinksterbruidjes 

van Borne staan op de lijst van immaterieel 

erfgoed van Unesco  

https://youtu.be/B5NKSjB9zX0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermaak   

Tour de boer  
 

Met ter Beek reizen op reis.  

https://www.youtube.com/watch?v=Tz2QCtt8

BoU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33aKrseB

5k81EekqWNZPuQ5BOzV1DKk_ID3Kb09whbIE

PAcQB7T9gtbQ8  

 

RTVOost: Enschede in vogelvlucht  

https://www.youtube.com/watch?v=y0vQunIg

w80&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31-

Az1CYYaXOpg7t3UsjEAeQFGtMyo2IfT1eTRuMd

daOX262pAnE4MoFU  

 

 

Weetjes 

Wist u dat?   

 

Er bestaat ook een luisterbieb. Via deze link 

krijgt u op een eenvoudige wijze uitleg over de 

Bibliotheek online: installeren, registreren en 

luisteren maar.  

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.ht

ml  

 

Online digitaal spellen speciaal voor 50+  

http://www.50plusspellen.nl/  
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