
 

    Balk e.o.  oktober  2020 
 
Door de coronapandemie staat alles op losse schroeven. De situatie kan met de dag 
veranderen. Wel of geen mondkapje op in de winkel is bij ons nu nog een vraag, 
maar voor hoe lang? Wij moeten waakzaam blijven. Het virus slaapt niet. 
Bijgaand het programmaboekje met de vergaderdata.  
We hopen en verwachten dat we in november weer met onze bijeenkomsten kunnen 
starten. Alles wat we plannen gaat onder voorbehoud. Het is ook maar de vraag of 
we dan weer in Talma Hiem terecht kunnen.  
Het bestuur wenst u in ieder geval vanaf deze plaats een goede en gezonde tijd toe.  
  

Rabo ClubSupport  
 Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  
 

Gefeliciteerd! PCOB - Balk e.o. doet mee met Rabo ClubSupport 2020. 
 

Natuurlijk ook de whatsapp-groep van je familie inzetten. Want elke stem telt.  
Vanaf 5 oktober kunt u uw stem uitbrengen. 24 oktober is de laatste stemdag.  
Ga naar: https://www.rabo-clubsupport.nl/sneek-zuidwestfriesland/deelnemers? 
Vink bij ‘Actief in’ De Fryske Marren aan. Zoek op alfabetische volgorde naar PCOB 
– Balk e.o. Dit jaar zijn er ontzettend veel verenigingen die mee doen. Dus de spoeling 
is dun. Het bestuur hoopt op veel stemmen. Alle Rabobankleden ga stemmen! 
Als u stemt wordt u lid van de Rabobank, maar daar zijn geen kosten aan verbonden. 
Komt u er niet uit neem dan contact met Yde Jan van de Lageweg op  601239. 
 

Overleden zijn: 
Dirkje Schilstra op 89-jarige leeftijd; Theunis Haagsma op 88-jarige leeftijd en Hillie 
Dijkstra-Darwinkel op 84-jarige leeftijd. Wij wensen de familie troost en kracht toe. 
 

KBO-PCOB 
Vanaf volgend jaar zullen de Unie KBO en de PCOB in het verband van KBO-PCOB 
samenwerken op het terrein van m.n. de landelijke belangenbehartiging, website en 
het magazine. Dit is het ‘basispakket’. Alle andere activiteiten vallen onder het ‘aan-
vullend pakket’. Provinciale KBO-bonden kunnen zelf besluiten of zij ook voor dit 
aanvullend pakket kiezen; de PCOB doet dat in ieder geval. In het jaarplan zal het 
aanvullende pakket nader worden beschreven en in de bijbehorende begroting zal 
ook de contributiehoogte voor het aanvullend pakket duidelijk worden. 
Onze vereniging laat de contributie voor 2021 hetzelfde blijven. Dus € 30 en € 50. 
  

Ventilatiecheck 
Seniorenorganisatie is blij dat het coronabeleid in verpleeghuizen ingrijpend veran-
dert. Als er in een verpleeghuis een uitbraak is, moeten personeel én de bewoners 
wekelijks worden getest. Manon Vanderkaa: ‘Schokkend dat uit onderzoek blijkt dat 



ongeveer de helft van de besmette bewoners niet wordt opgepikt als er alleen getest 
wordt bij klachten. Daarom is het goed dat nu alle inwoners preventief worden 
getest.’ De huidige RIVM-richtlijnen schrijven nu nog voor dat alleen verpleeghuis-
bewoners met klachten getest worden. Beschermingsmiddelen zijn er alleen voor 
werknemers die werken met bewoners die mogelijk of zeker besmet zijn. Met het 
nieuwe beleid worden ook mondkapjes preventief ingezet. Manon Vanderkaa: ‘Nog 
meer goed nieuws. Maar dit is niet genoeg. Nu moet het kabinet doorzetten en ook 
gaan onderzoeken of de ventilatie in verpleeghuizen coronaproof is.’ 
 

Enquête 
Heeft de coronacrisis ook iets positiefs opgeleverd? Is de crisis uitsluitend vervelend? 
Nee, vindt 48% van de senioren. Volgens hen heeft de coronacrisis ook iets positiefs 
opgeleverd. Mensen houden meer rekening met elkaar, zijn geduldiger, vriendelijker 
en hulpvaardig. Er was meer familiegevoel, minder stress, meer rust en reflectie. De 
samenleving als geheel kwam weer met beide benen op de grond, er werd minder 
overdadig geconsumeerd, er was minder vlieg- en autoverkeer en dus schonere 
lucht. De crisis stemt tot nadenken over onze leefstijl en maatschappelijke betrokken-
heid aldus de senioren. 
 
Wisseling van de wacht.    

Zoals bekend verlaat Manon Vanderkaa per 
1 oktober a.s. KBO-PCOB om directeur te 
worden van V&VN, de beroepsorganisatie. 
Marcel Sturkenboom zal haar functie over-
nemen. Het bestuur heeft besloten voorlopig 
een interim-directeur aan te stellen. Naar ver-
wachting zal eind dit jaar gestart worden met 
de werving van een nieuwe (blijvende) 
directeur. 

Marcel Sturkenboom heeft veel ervaring in het werken bij verenigingen en is onder 
meer directeur sport geweest bij NOC*NSF en directeur-secretaris bij het Koninklijk 
Genootschap voor Fysiotherapie. 
Het bestuur heeft alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met Marcel 
Sturkenboom en verwacht dat hij in zijn functie als interim-directeur van grote 
waarde zal zijn voor KBO-PCOB. 
 
De tijd.  
Het herfst seizoen is aangebroken.  
Gordijnen eerder dicht en lichten aan. 
Maar neem ik ook de tijd om even stil te staan? 
Tijd om te overdenken, wat ik heb beleefd en ervaren aan goede momenten in de 
afgelopen zomer? 
Neem ik de tijd om mijn gedachten te richten op wat ik mag geloven en hopen? 
Dat God bij mij is en mij niet zal verlaten, wat er ook gebeuren gaat in deze tijd van 
zorgen en onzekerheid. 
 

Met een hartelijke groet,  
Yvonne Slik en Yde Jan van de Lageweg 


