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Het bestuur wenst u veel  heil en zegen in 
dit nieuwe jaar. 
We weten niet wat dit jaar ons brengen zal. 
Wat we wel weten dat is dat we het nieuwe 
jaar in mogen gaan met God, want Hij heeft 
zich aan u/jou verbonden. 

En dat we steeds mogen weten, waar wij 
ook heen gaan dat Hij altijd met ons mee 
gaat.  
Hoe dit jaar zal verlopen met al zijn 
beperking, ligt het nog verborgen. 
We hopen op een goede samenwerking 
met  KBO-PCOB en dat we het  samen 
goed mogen hebben. 
Wij zien er naar uit om elkaar weer  te 
ontmoeten en activiteiten  te ondernemen. 
 
Van het bestuur 
In de nieuwsbrief van oktober 2021 hadden 

we aangegeven dat de werkwijze van de 
bezoekdames van ‘Lief en Leed’ per 31 
december 2021 zal worden beëindigd. Aan 
de bezoekdames hadden wij toen 
aangegeven dat we de leden zullen 
informeren zodra bekend is op welke wijze 
we per 1 januari 2022 ‘Lief en Leed’ zullen 
invullen. Inmiddels hebben we de 
bezoekdames op de hoogte gebracht van 
de nieuwe werkwijze. De nieuwe werkwijze 
is, dat vanaf 1 januari 2022 alle leden van 
75 jaar en ouder een verjaardagskaart 

zullen ontvangen. De verjaardagskaarten 
worden maandelijks door de bezorgers van 
de nieuwsbrief bezorgd. Vanaf 1 januari 
2022 zullen alle echtparen met een 
huwelijksjubileum van 55 jaar en ouder een 
attentie ontvangen. Dit wordt maandelijks 
bezorgd door een bloemist. Helaas moeten 
we vaststellen, dat er leden in de 
ledenadministratie voorkomen, waarvan de 
geboortedatum of huwelijksdatum niet 
bekend is. Deze leden zullen dus geen 
verjaardagskaart of attentie van de 

bloemist ontvangen. Leden die willen 
weten of deze gegevens ontbreken, 
worden verzocht om contact op te nemen 
met het verenigingsbureau in Nieuwegein 
telefoon 030-3400600. Leden die niet 
willen dat hun gegevens wordt gedeeld met 
de bezorgers of bloemist, kunnen contact 
opnemen met de secretaris Gerrit 

Bargeman e-mail: 
gerrit.bargeman@home.nl telefoon 06-
53912266 
 
Aangifte inkomstenbelasting 2021 
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Laten 

we hopen dat het een goed en gezond jaar 
mag worden. Ook wens ik u veel heil en 
zegen toe. In deze tijd van corona zullen 
we met onzekerheden hebben te maken 
totdat er middelen worden gevonden om de 
kans op besmetting zo klein mogelijk te 
maken 
Waar we wel zeker op mogen rekenen is 
het invullen van de aangifte 
inkomstenbelasting. Tussen 1 maart en 1 
mei wil de fiscus graag uw gegevens zien. 
Ook in 2022 staat er weer een team voor u 
klaar om u te helpen bij deze jaarlijkse klus. 

Deze leden van de PCOB worden ook wel 
aangeduid als HUBA (Hulp Bij Aangifte). 
De HUBA-medewerkers zijn: 
H.J. Dekker, 038-454 74 66 
G. Hasewinkel, 038-453 07 73 
G. Jellema, 038-465 75 61 
E.W.S. Metselaar,038-465 17 45 
F.N. Riderbos, 038-454 78 45 
J. Touwen, coördinator, 0529-49 72 00 
Heeft u hulp nodig, schroom niet en bel 
een van deze medewerkers.  
Hans Touwen 

 
Van de activiteitencommissie 
Vrijdag 18 maart a.s. kunt u de lezing van 
ds. Frits de Lange bijwonen. 
Ds. De Lange heeft een boek geschreven: 
“Eindelijk volwassen. De wijsheid van de 
tweede levenshelft.” 
Geloof je in het ideaal van de leeftijdsloze 
ouder? Of zie je ouderdom vooral als 
verval. 
Waar het eerste beeld vooral een illusie 
verkoopt, is het tweede nogal een domper. 

Frits de Lange geeft een eigenwijs derde 
scenario: de wijze oudere. 
In zijn lezing legt hij uit waarom je op je 
oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen 
dat het met je  gedaan is. 
“Wijs oud worden, dat is mijn ideaal waar ik 
een goed woord voor wil doen”. De lezing 
wordt  afgewisseld met eigenwijze en 
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ontroerende songs over wijsheid en 
ouderdom. 
 
De songs worden gezongen door de 
zangeres Eessa Friedman. Jarenlang is zij  
lid van een kleinkunstkoor   “:Au bain-
marie.” 

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de 
Protestantse Theologische Universiteit in 
Groningen. 
 
Waar : Parkzicht. Aanvang 14.00 uur 
 
In de volgende nieuwsbrief leest u hier 
meer over en kunnen we deze lezing laten 
doorgaan in verband met de corona 
maatregelen. 
 
Van de Kunstcommissie 

“Leven en werk van Christo” 
(inpakkunstenaar) 
Lezing op dinsdag 15 februari 2022 door 
Lisette le Blanc, kunsthistorica. 
Tijd  9.45 uur-12.00 uur, 
Locatie: Parkzicht 
 
Zaal open om 9.15 uur 
Entree € 5,- (geen opgave vooraf) 
Christo Javacheff ,geboren in Bulgarije,was 
een beeldhouwer en installatiekunstenaar 
en werd vooral bekend vanwege de 

inpakkunst samen met zijn vrouw Jeanne- 
Claude Denat de Guillebon. 
In 1958 ontstond zijn eerste  “inpakkunst”. 
Christo en Jean Claude vonden het 
belangrijk  dat kunst toegankelijk zou zijn 
voor een breed publiek. Voorbeelden zijn 
de Pont  Neuf in Parijs,de Rijksdag in 
Berlijn en Central Park in New York. 
Zij vroegen nooit subsidies aan maar 
bekostigden hun projecten uit de verkoop 
van hun werk.  
Helaas is hij overleden. Zijn laatste werk 

was Arc de Triomphe. 
 
Muziekluistercursus door Martien 
Hovestad.  
Data 1, 15 en 29 maart van 9.45 – 12.00 
uur. Pauze 10.45 uur,15 minuten. 
Programma:  
1 maart: inleiding muzikale wereld van 
Mozart; de verschillende facetten van 
Mozart: symfonie, kamermuziek, concerten 

etc. Aan het eind een deel uit de film 
Amadeus vertonen van het Requiem.  
 
15 maart: muziek in passietijd Mogelijkheid 
van bijwonen van concert Zwols Vocaal 
Ensemble op19 maart met dit onderwerp in 
de Plantagekerk. Mogelijkheid op 15 maart 

kaartjes te kopen tegen gereduceerd tarief.  
 
29 maart: de Hohe Messe van Bach  
 
Kosten cursus:€ 30,- pp, dit bedrag 
overmaken voor 15 februari aan: Stichting 
Actief Oud NL85RABO0336571356 te 
Zwolle. Onder vermelding van: 
Muziekluistercursus voorjaar 2022. Plaats: 
Parkzicht, Jacob van Neckstraat 146A Tijd: 
Zaal open vanaf 9.15 uur.  
 

Aanmelden van 1-15 februari bij: Ria 
Hofstede,ria.hofstede@kpnplanet.nl 038-
4214681 Rita Steinvoorte 
ritasteinvoorte@home.nl 06 12756600 
 
Van de Reiscommissie 
5-daagse reis met Effeweg 
In de nieuwsbrief van december jl. is het 
aanmeldingsformulier  opgenomen voor de 
prachtige vijfdaagse reis naar de Eifel, 
Luxemburg en Köningswinter  van 30 mei 
tot 3 juni 2022. Hiervoor kunt u nog 

boeken tot 7 februari a.s., ook als u een 1-
persoonskamer wenst. Op verzoek zenden 
wij u graag het uitgebreide reisprogramma.  
Aanmelden bij: Hans Dekker (06-51823309 
of dekkerhj@ziggo.nl). 
 
The Sound of Music op 9 februari 2022 
Medio januari was het nog niet bekend of 
de musical wel of niet wordt afgelast of 
verplaatst. Als u niet door ons wordt gebeld 
of gemaild mag u ervan uitgaan dat het wel 
doorgaat.  

 
Lentecruise en de Keukenhof op 3 mei 
2022 
In de volgende nieuwsbrief treft u het 
aanmeldingsformulier aan voor de 
groepsdagtocht  met een cruise over de 
Kagerplassen, een bezoek aan de 
Keukenhof en afsluitend een 
driegangendiner in Terwolde. Als u 
hiervoor graag wilt boeken kunt u alvast 
rekening houden met de datum. 
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Van de activiteitencommissie 
Chauffeurs gevraagd als vrijwilligers. 
Vakmensen (www.123vakmensen.nl) is 
een leer- en werkbedrijf in Zwolle. Zij geeft 
mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt ondersteuning bij hun 

daginvulling. Veel van deze mensen 
moeten van huis naar hun werk worden 
gebracht. Hiervoor is een pool van 
vrijwillige chauffeurs.  
Vanuit de waarde omzien naar elkaar 
nodigt Vakmensen leden van de KBO-
PCOB uit om tot deze pool als chauffeur 
toe te treden. Als je het leuk vindt om met 
mensen om te gaan, verantwoordelijk en 
flexibel bent, bel dan even met Rik 
Stuivenberg op 088-2266616 of mail hem: 
r.stuivenberg@123vakmensen.nl 

 
Wandelen 
We wensen elkaar een gelukkig Nieuwjaar, 
en veel heil en zegen op onze wegen. 
  
We zijn dit jaar dicht bij huis begonnen. 12 
januari was het ’s-morgens zonnig, maar 
om 12 uur betrok het en toen we van start 
gingen was het behoorlijk mistig. We liepen 
in het Westerveldsebos. Daar hadden we 
in  2016 ook gelopen, toen met sneeuw. 

  

 
 

 
 

Programma tot juni. 
Donderdag 3 februari, reserve 8 februari 
verzamelen we bij de parkeerplaats 
onderaan de Leo Majorlaan hoek Weth. 
Alferinkweg. We rijden dan een klein stukje 
naar het startpunt van de wandeling in de 
directe omgeving van Zwolle. 

Dinsdag 1 maart, reserve 3 maart gaan we 
richting Dalfsen. Woensdag 23 maart, 
reserve 29 maart steken we de IJssel over 
en gaan wandelen in de buurt van 
“IJsselvliet”. 
Donderdag, 7 april, reserve 13 april gaan 
we in een polder wandelen tussen 
bloeiende bollenvelden als de tulpen 
tenminste zo vriendelijk willen zijn op die 
datum hun schoonheid in volle glorie aan 
ons te tonen. 
Dinsdag 17 mei, reserve 19 mei lopen we 

een wandeling van Natuurmonument in het 
Leuvenumse bos.  
 
Voor elke wandeling geldt nog steeds : 
graag een paar dagen van tevoren 
opgeven bij Dini Verweij tel. 4214975, je 
hoort dan meteen of de wandeling wel 
doorgaat zoals gepland en waar we 
verzamelen. We houden ons aan de 
coronamaatregelen. 
 
Belangrijke telefoonnummers 

Ouderenhulplijn 030-3400600 geopend van 
9.00-17,00 uur 
Rode Kruis Hulplijn 070-4455888 van ma 
t/m do van 8.30-21.00 uur en vrijdag tot 
18.00 uur; zaterdag tussen 10.00-16.00 uur 
Luisterlijn 0900-0767  speciaal voor 
ouderen 
 

Rijbewijskeuring in verband met corona is 
de keuring alleen in wijkcentrum 
Holtenbroek, laatste donderdag van de 

maand, telefoon 038-4224933, Prijs € 50,- 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen bij Topfysio op 
donderdag 24 maart medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 50,00. 
  
Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u 
uitsluitend maken via RegelZorg: 
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Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn:  
088 2323 300. 
Voor het laten invullen van een rapport 
oogarts gaat u 
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u 

ons. 
 

Aankondiging 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen 
met het OV? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel 038 – 
3037010. 
Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.00 uur 
Dinsdag en donderdag: 13.30 - 15.00 uur 
Maandag en woensdag: 18.30 - 20.00 uur 
OV-ambassadeurs geven antwoord op uw 

vragen over het gebruik van het OV. De 
maandelijkse inloopspreekuren voor 55-
plussers, die meer willen weten over reizen 
met het openbaar vervoer, zijn helaas tot 
nader orde geannuleerd 

 

Overleden 
Mevrouw J. Medendorp-Pape 
Mevrouw A.C. Ytsma-Koldewijn 
De heer E. de Lange 
Mevrouw E.J. Nauta-Meulenkamp 

Mevrouw C.L. Meijer-Vels 
 
Nieuwe leden 
Mevrouw S. Visser 
De heer en mevrouw Kremer-Luiks 
Mevrouw Z. Wissink-van Mulligen 
Mevrouw A.W.C. Scholtemeijer-Kroon 
Mevrouw J.D. Storm-Drost 
De heer en mevrouw Mannak-Berends 
Mevrouw M.J.G. Mooij-Schoorlemmer 
 

Gedicht van Nel Benschop met als titel: 
Denkend aan haar… 
 
Wanneer ik denk aan haar, voel ik een 
groot gemis; 
maar naast gemis is er een diepe vrede: 
ze heeft zo dapper en zo lang gestreden 
dat nu de dood voor haar alleen bevrijding 
is. 
 
Bevrijding van de angst, de zorgen en de 
pijn 
en van ’t verlangen, weer gezond te wezen; 

want toen ze wist dat ze niet zou genezen, 

moet ’t laatste sprankje hoop toch wel 
verdwenen zijn. 
 
Maar waar ze haast bezweek onder de last 
van ’t kruis, 
daar zag ze in haar nacht het licht van 
Boven, 

dat God ontsteekt voor elk die durft te 
geloven; 
en in Zijn Vaderarmen droeg Hij haar naar 
huis. 
 
 
Ledenadministratie 
Het aanmelden van nieuwe leden, 
verhuisberichten, overlijden en andere 

wijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven aan: 
Jitty Kanis-Tadema, Tijnje 25, 8032 LN Zwolle, 
E-mail: j.kanis@home.nl 
Eventueel kunt u de wijzigingen ook doorgeven 
aan het landelijk secretariaat:  
PCOB,  Ringwade 67,  3439 LM Nieuwegein, 

Telefoon: 030-3 400 600                                          

E-mail: secretariaat@kbo-pcob.nl 

 
Adressen:                                                         
Bestuur van de PCOB afdeling Zwolle:               
Voorzitter: Jitro. Ubro, tel. 038-4655287 

ubro.j@home.nl 
Secretaris Gerrit Bargeman, Zwaardvegerstraat 294 
8043DZ Zwolle, tel. 06-53912266, 
gerrit.bargeman@home.nl 

Penningmeester: Dik de Velde Harsenhorst, 
Bultkroos 145 8043 NS  Zwolle, tel. 038-4225095, 
dik.develdeharsenhorst.pcob@gmail.com 
Rekeningnummer Rabobank: NL92RABO 

01459.68.073 t.n.v. PCOB Zwolle 
Lid: Marjan Metselaar-de Boer,  
activiteitencommissie, tel. 038-4651745,                                   
marjanmetselaar@ziggo.nl                                                          

Algemeen adjunct: Martin Visch, tel. 4654855, 
vischta@gmail.com 
Lid: Femmeke Weijenberg, tel. 06-50475045, e-mail 

femmekeweijenberg@gmail.com 

 
KBO PCOB magazine en Nieuwsbrief: 
Jannie de Boer-van der Sluis, tel. 038-4210025, 
boersluis@home.nl coördinator.   

 Lief en Leed: Jannie Smilde-Bruins, tel. 038-
4543698.    
Website PCOB afd. Zwolle:                          
Jan Johannes, tel. 06-49806528. e-mail: 

jjohannes@home.nl  
Ledenadministratie: Jitty Kanis-Tadema, Tijnje 25, 
8032 LN, e-mail j.kanis@home.nl, tel. 038-4542082.   
 

De volgende Nieuwsbrief – nr. 3 verschijnt op 22 
februari 2022.  Kopij inleveren vóór 12 februari 
2022 bij voorkeur per e-mail bij 
gerrit.bargeman@home.nl 
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