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Beste leden, 
De volgende bijeenkomst is op woensdagmiddag 20 oktober om 14 uur in Talma Hiem.  

Er kunnen maar 60 leden toegelaten worden. Buiten bestuur en spreker kunnen 
er 55 leden toegelaten worden. Dat zijn de strenge regels van Talma Hiem.  
Wilt u zeker zijn van een stoel dan kunt u die reserveren bij Willem Werk-
hoven (603255) op dinsdagmiddag 19 oktober tussen 16 en 18 uur. En verder 

is het wie eerst komt eerst maalt. Bij binnenkomst is een mondkapje niet meer verplicht. 
Een kop koffie of thee kost vanaf oktober € 1,50. Heel graag met gepast geld betalen, zodat 
wisselen niet hoeft. 
Soms moet je roeien met de riemen die je hebt. Uiteindelijk hebben we natuurfotograaf 
Jaap Veneboer uit Steenwijk bereid gevonden om een lezing over Texel te houden. 
‘Uiteraard laat ik niet alleen vogels zien maar zien we ook bloemen,  landschappen, 
insecten e.d. Ik maak bij deze lezing een rondje vanaf de veerboot langs het Wad naar de 
vuurtoren en daarna langs de Noordzee terug naar de veerboot.’ 
 

Rabo Clubsupport Stemmen  
Voor een extraatje voor de kas kan een Rabo-lid vanaf 4 oktober een stem uitbrengen op 
clubs en verenigingen in de buurt.  
Via Rabo ClubSupport beslissen leden van de Rabobank over welke clubs een bijdrage 
ontvangen. Van 4 tot en met 25 oktober kunnen zij stemmen op hun favoriete club via de 
Rabo App. Ieder lid mag 3 keer stemmen. 
 

Woensdag 3 november:  Internationale dag voor de ouderen  
De geplande datum 6 oktober gaat niet door, maar is verschoven naar 3 november.  
De Internationale dag van de Ouderen zal plaatsvinden in Zalencentrum ‘Sint Nyk’ te Sint 
Nyk. Inloop vanaf 13.00 u. Aanvang 13.30 u. De eigenbijdrage is € 5,- p.p. 
 

15 september eerste bijeenkomst 
De aftrap is genomen. De eerste bij-
eenkomst gehad met een brood-
maaltijd er achteraan. 
De opkomst was boven verwach-
ting. Fijn dat jullie in zo’n grote 
getale kwamen opdagen.  
We hopen van ganser harte dat 
Covid19 geen roet meer in het eten 
gaat gooien.  

Om 15 uur precies opende de voorzitter de 
startmiddag van het nieuwe seizoen in ‘De 
Treemter’. 
Een woord van welkom, was er voor iedereen, die 
aanwezig was en in ’t bijzonder onze muzikale 
gasten uit Noord-Holland ‘Jong van Geest’ oftewel 
Wout, Ernst, Erna en Francisco. 
Hierna zongen we Ps. 139 ‘We zijn de zoekers naar de zin’, waarna gebed volgde. 



De lezing was uit Jesaja 40 : 40 ‘Over macht’, e.d. en Jesaja 41 : ‘Ik ben bij je’ en enkele 
woorden over dit Schriftgedeelte. Hierna volgde het lied : ‘Een stem breekt door de woe-
stijn’.  
Huishoudelijke Zaken:  
Strengere regels in Talma Hiem. 
Bij volgende bijeenkomsten in Talma Hiem slechts 60 personen inclusief bestuur. 
Mondkapje voor bij binnenkomst. Koffie/thee € 1,50 en graag GEPAST betalen. 
Na de pauze was het de beurt aan ‘Jong van Geest’. Ze trakteerden ons op een ver-
scheidenheid aan liedjes. Eerst vertelden ze de aanleiding tot het liedje, waarna ze het 
zongen. Bv. ‘Nooit te oud, om te dromen’,  het lied Glans’ (Gezond, Leuke dingen, Aan-
dacht, Netwerk, Sterke punten benadrukken). ‘Niemand kent me, zoals ik was’. Totaal 
hoorden we 13 liedjes. De zangers/muzikanten hebben goed hun best gedaan, in ’t bijzon-
der alleskunner Francisco, die viool, wasbord, mondorgel, ratelaar, zingende zaag, mond-
harmonica bespeelde. 
De muzikanten werden hartelijk bedankt voor hun optreden. 
Hierna werd ons een drankje aangeboden en volgde nog een gedicht ‘U stimuleert elke 
dag’. 
Voor degene, die zich opgegeven hadden, volgde nog een welvoorziene koffietafel met 
o.a. soep, diverse broodsoorten, kroket. Dit was al met al het hoogtepunt van 2021. 

         Rapporteur: Anne van der Berg 
 

IJsselmeercruise 
Maandag 20 september was de IJsselcruise. Wat fijn 
dat er 52 personen meegingen en dat wij de boot 
helemaal voor onszelf hadden. Het was mooi weer, 
zodat er ook nog een aantal leden op het bovendek 
van het heerlijk zonnetje genoten. 
Om 18 uur waren we terug in Balk. Met een voldaan 
gevoel keerden we huiswaarts. 
 

Nieuwe leden 
De KBO-PCOB heet de nieuwe leden, de dames Hendrina Monkelbaan, Ipie de Vries en de 
familie Rob en Tiny van Altena, van harte welkom en dat jullie je maar spoedig bij ons 
thuis mogen voelen.  
Ook wenst zij alle zieken en mensen die het moeilijk hebben sterkte en bemoediging toe. 

 

Herfst 
In deze herfst, die begonnen is een lied ter bemoediging.  
Dat God met ons onderweg is mogen we weten.  
Met vertrouwen kunnen we ook door een donkere tijd gaan.  
Als u het wil zingen: op melodie Kom nu met zang van zoete 
tonen.  
 

 Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. 
        Jij hier alleen, jij met je vrienden, jij met je last verborgen pijn. 
        Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen. 
 

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


