
 

Nieuwsbrief                 

VAN DE AFDELING ZWOLLE                   nr3 maart 2022   

Het gedicht voor deze maand is van Irene met 
als titel: 

De Lente 

 
De lente komt er aan. 
Het wordt wat langer licht. 
De vogels vliegen af en aan,  
zij bouwen nesten,  
wat een prachtig mooi gezicht. 
De voorjaarsbloemen bloeien ongeschonden, 
in het bos en voor het raam 
De Schepper en de schepping,  
wij zijn er mee verbonden 
en mogen mee genieten van dit 
levendig  bestaan. 
 
Van de secretaris 
In de vorige nieuwsbrief is er uitleg gegeven 
over de nieuwe werkwijze dat de leden van 75 
jaar en ouder een verjaardagskaart en alle 
echtparen met een huwelijksjubileum van 55 
jaar en ouder een attentie ontvangen. Wat niet 
is vermeld, maar wat wel heel belangrijk is, dat 
de ledenadministratie op de hoogte gesteld 
moet worden wanneer een lid is komen te 
overlijden. Hiermee kunnen we voorkomen dat 
er een kaart of attentie wordt gebracht bij 
overlijden. 
 
Indienen aangifte inkomstenbelasting 
De aangifte inkomstenbelasting 2021 kan 
worden ingediend vanaf 1 maart 2022. Heeft u 
vorig jaar hulp gehad van een HUBA-
medewerker, dan zal hij of zijn vervanger 
contact met u zoeken. Mocht u nog niet eerder 
hulp hebben gehad bij het invullen dan kunt u 
een van de onderstaande HUBA-medewerkers 
benaderen. 
E. van Buiten, 038-454 42 88 
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 

 
Opmerking: De heer Van Buiten heeft vorig jaar 
een deel van zijn bestand overgedragen aan 
een aantal van de bovenstaande HUBA-
medewerkers. Hij blijft echter hulp bieden aan 
degenen die wonen in AA-landen, Holtenbroek, 
Dieze-Oost en Stadshagen. 
Hans Touwen  

 

Algemene Ledenvergadering 2022 
Agenda jaarvergadering PCOB 25 maart 2022 
Inloop vanaf 9.30 uur aanvang 10.00 uur 
Plaats, Bestevaer, Trompstraat 10/B 
Opening 
Gedachtenis van leden die in 2021 zijn 
overleden 
Vaststellen verslag van de jaarvergadering 
van de PCOB afdeling Zwolle op 10 maart 2021 
(aanwezig op de jaarvergadering) 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Jaarverslag 2021 en financieel jaarverslag 
2021 (aanwezig op de jaarvergadering) 
Verslag kascommissie 
Bestuur in de Algemene Ledenvergadering op 10 

maart 2021 is Jitro Ubro benoemd tot voorzitter van 
de PCOB en Martin Visch benoemd tot 2e voorzitter. 
De benoeming van de voorzitter zou voor een jaar 
zijn. In de bestuursvergadering van 2 februari 2022 
heeft de voorzitter aangegeven om door te willen 
gaan als voorzitter. Het bestuur is hiermee akkoord 
gegaan. Dit betekent dat Jitro Ubro voorzitter blijft en 
Martin Visch 2e voorzitter. 
Na de pauze zal Marcel de Ruiter, onze 
pensioendeskundige op het landelijk  bureau 
KBO-PCOB in Nieuwegein, ons informeren 
over de pensioenen: wel of niet indexeren van 
de pensioenen, het huidige  en het nieuwe 
pensioenstelsel, AOW en verdere stand van 
zaken 
Rondvraag 
Afsluiting 
 
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.” 
Informatie over de lezing heeft u kunnen lezen 
in de nieuwsbrief nr.2 (februari) 
Eessa Frieman  zal de lezingen afwisselen met 
eigenwijze en ontroerende songs over wijsheid 
en ouder worden. 
Plaats: Parkzicht  
Aanvang 14.00 uur Inloop vanaf 13.30 uur 
Doordat de coronaregels zijn versoepeld is 
aanmelden niet meer nodig. 
Bij binnenkomst: koffie of thee 
Na afloop is er tijd voor napraten onder genot 
van hapje en drankje. 
Entree : is gratis. 
 
BLOEMSCHIKKEN 
Dit keer gaan we een mooi Paasstuk maken op: 
- Woensdag 30 maart 14.00 uur (zaal open 13.30 u) 



- Donderdag 31 maart 10.00 uur (zaal open 09.30 u) 
Beide keren is er plek voor maximaal 20 personen. 
Aangezien de bloemen erg duur zijn geworden 
hebben we de prijs moeten verhogen naar € 20,00 
p.p. Dit is inclusief 2 x koffie/thee. U hoeft niets mee 
te nemen, voor alles wordt gezorgd. 
Locatie: Parkzicht, Jacob van Neckstraat 146A 
Opgave bij voorkeur per mail of anders telefonisch bij 
Nardy Bleeker van 1 - 10 maart. 
- mail: nardy.bleeker@gmail.com  
- tel.: 06-16033360 (eventueel duidelijk voicemail 
inspreken, dan bel ik u terug) 
De kosten van € 20,00 dienen vooraf betaald te 
worden op bankrekeningnummer 
NL85 RABO 0336 5713 56 t.n.v. Stichting Actief 
Oud onder vermelding van BLOEMSCHIKKEN. 
Mocht u onverhoopt na opgave en betaling 
verhinderd zijn zullen wij proberen toch een 
Paasstuk voor u te maken en bij u thuis af te leveren. 
Geld terugstorten is echter niet mogelijk. 
MEDEDELING 
- Bij alle activiteiten in Parkzicht zijn de dan geldende 
Corona-maatregelen van kracht. 
- Komt u met de fiets, deze dan graag achter de 
recreatiezaal stallen. 

 
Paasviering   8 april. 
Wij vinden het erg fijn dat wij dit jaar wel de 
dienst in teken van het komend 
Pasen kunnen vieren. 
De coronamaatregelen zijn erg versoepeld. 
Ook de kerken kunnen nu kerkgangers zonder 
strikt aantal ontvangen. 
De viering is op vrijdag 8 april 
Plaats : Zuiderhof, Troelstralaan 25 
Voorganger: ds. C.  Baljeu, predikant (PGZ)  
Aanvang : 15.00 uur 
Inloop : 14.30 uur ontvangst met koffie/thee 
Opgave is niet nodig (Corona),maar voor de 
organisatie is dit wel fijn om te weten. 
 
Opgave bij Joke Kwakkel: 

jokekwakkel@kpnmail.nl  tel: 038 4600 405 
Marjan Metselaar: marjanmetselaar@ziggo.nl 
tel 0640582621 
 

Van de kunstcommissie 
Het bijzondere leven van Frida Kahlo. 
Op dinsdag 22 maart 2022 wordt het Drents 
museum in Assen bezocht. 
Aanwezig 9.00 uur , op het station in Zwolle, 
perron 6 (niet voor 9 uur). 
Vertrek van de trein om 9.15 uur, aankomst om 
10.00 uur in Assen. 
We drinken koffie/ thee bij Restaurant Leef 
LIFF, Brink 14 op eigen kosten. 
Daarna zijn we om 10.50 uur aanwezig in het 
museum, Brink 1. 
Om 11.00 uur hebben we de lezing in de 
statenzaal, Brink 3 (duur 1 uur) 
Aansluitend lunchen we bij Leef LIFF op eigen 
kosten. 

Rond half 2 bezoeken we de expositie tot half 
4,daarna vertrekken we naar het station voor de 
trein van 15.48 uur naar Zwolle. 
De kosten voor de lezing € 6,45 zijn voor de 
kunstcommissie.  
Kosten expositie: museum jaarkaart en een 
toeslag van € 10,- voor eigen rekening.  
De excentrieke ,vrijgevochten Mexicaanse 
kunstenaar Frida Kahlo leefde haar leven vol 
passie, ondanks zware beproevingen. Die 
levenslust zie je terug in haar flamboyante 
werk. Zo schreef ze letterlijk “Viva la vida”(leve 
het leven) in een schilderij toen ze de dood al in 
de ogen zag. 
Opgave bij Jannet Hooykaas: 
jannet.hooykaas@hetnet.nl  038-4544306 
Opgave bij Rita Steinvoorte: 
ritasteinvoorte@home.nl  06-12756600 
Opgave na 4 maart 
 
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 
1 maart 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 voor 1 maart bij: Ria Hofstede 
ria.hofstede@kpnplanet.nl 038-4214681 Rita 
Steinvoorte ritasteinvoorte@home.nl 06 12756600 
 

BEZOEK PALEIS HET LOO APELDOORN 
De Kunstcommissie organiseert op dinsdag 17 
mei een bezoek aan paleis het Loo. Het 
programma ziet eruit als volgt: s’ morgens 
vertrek (tijdstip en wijze van vervoer vermelden 
wij in een volgende nieuwsbrief) bezoek paleis 
het Loo, daarna een overheerlijke 
broodjeslunch met vers fruit en drinken naar 
keuze, €15 p.p. Na de lunch kan ieder op eigen 
gelegenheid de tuinen/stallen bekijken. De 
entree met een museumjaarkaart is gratis en 
anders is de entree vanaf 15 personen €17.50 
p.p. Als u dit leuke uitje in het vernieuwde en 
verbouwde paleis mee wilt maken geeft u zich 
dan zo snel mogelijk op bij onderstaande 
personen.  
Marjan Metselaar, tel. 038-4651745 liefst per 
mail marjanmetselaar@ziggo.nl of bij Trudie 
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Modderman-Bosch 065162512 of 
trudiebosch@hotmail.com  
 
Diever Openluchttheater 
De kunstcommissie heeft 50 kaarten kunnen 
reserveren voor de middagvoorstelling “de koopman 
van Venetië” op zaterdag 27 augustus 2022. Het is 
nog wat vroeg maar omdat de voorstellingen in 
Diever razend populair zijn willen wij u vast in de 
gelegenheid stellen om kaarten te reserveren voor 
dit tragisch-komisch toneelstuk. Het betreft een 
geheel verzorgde middag/avond voor slechts €49. 
We gaan met een luxe touringcar van de Gebo + 
toegangskaart voorstelling Diever + een 3 gangen 
diner op de terugreis in Staphorst. Vertrek Zwolle 
12.45 uur, terug om 20.00 uur. Omdat wij een optie 
hebben gekregen is het belangrijk zo snel mogelijk te 
weten hoeveel mensen mee gaan. VOL = VOL. U 
kunt zich opgeven vanaf 28 februari t/m 20 mei, liefst 
per mail, bij Marjan Metselaar, tel.038-4651745 
marjanmetselaar@ziggo.nl of Trudie Modderman-
Bosch, 0651625112, trudiebosch@hotmail.com Over 
de betaling krijgt u op een later tijdstip nog info. 

 
Van de reiscommissie 
Lentecruise en de Keukenhof op 3 mei 2022 
U kunt zich nu en tot en maart opgeven voor het 
deelnemen aan de dagtocht met de rondvaartboot 
over de Kagerplassen en bezoek aan de Keukenhof 
in Lisse met een heerlijk afsluitend diner in Terwolde. 
Het aanmeldingsformulier treft u aan als bijlage van 
deze nieuwsbrief.  
    
Vijfdaagse reis naar o.a. de Eifel en Luxemburg van 
30 mei-3 juni 2022 
Voor deze reis kan alleen nog worden geboekt voor 
de reservelijst. De informatie- en 
kennismakingsbijeenkomst is D.V. op maandag 9 
mei, 14.30 uur in Parkzicht. 
Informatie over het betalen en de verzekering 
ontvangen de deelnemers binnenkort.  

 
Wandelen. 
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. 

 
Nieuwe leden 
De heer en mevrouw Aalvanger-Jager 
Mevrouw G. Gritter 
Mevrouw M. de Koff 
 

Overleden leden 
Mevrouw H. Runhaar-Postma 
Mevrouw R. Breet 
Mevrouw A. Kemper-Buiter 
Mevrouw H. Hoekstra-Locht 
Mevrouw W. Groot-Slim 
Mevrouw D. Bijsterveld-van Bruggen heten  
 
NLB 731: 3 
Vergeet niet hoe wij heten 
Wij naar uw naam. 
Uit duizend gebeden 
Stelt zich uw eenvoud saam. 
Want zo zijt Gij gebroken, 
Gelijk het ene licht, 
Van naam tot naam gesproken, 
Van dag tot dag ontloken, 
Zo zien wij uw gezicht. 
 
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. 4 verschijnt op 22 
maart 2022.  Kopij inleveren vóór 12 maart 2022 
bij voorkeur per e-mail bij 
gerrit.bargeman@home.nl 
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Verslag van de online jaarvergadering van de PCOB afdeling Zwolle op 11 maart 2021 
De voorzitter Hans Touwen opent de vergadering en heet iedereen welkom, Hij leest Filippenzen 3 : 10-14 voor 
en gaat voor in gebed. Hierna worden de leden die in 2020 zijn overleden herdacht.  Mevrouw Marjan Metselaar 
leest het gedicht “Vergeet niet hoe wij heten” Na moment van stilte leest Hans Touwen gezang 266 voor. 
Mededelingen: Hans vertelt in het kort iets over de status KBO-PCOB. Ingekomen stukken: Mail van KBO over 
‘Klimaatalarm’  en Presentatie verkiezingen Leden Raad Overijssel.  
Verslag jaarvergadering PCOB afdeling Zwolle 2020 
Tekstueel: Kascontrole 2020: Riemers en De Jonge moet zijn J. Riemens en R. de Jonge. Met deze wijziging 
wordt het verslag goedgekeurd. Secretarieel Jaarverslag 2020: er zijn nauwelijks activiteiten georganiseerd in 
2020. Verslag wordt vastgesteld. 
Over financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 geeft Dik de Velden Harsenhorst een toelichting. Aantal leden 
hebben hun lidmaatschap beëindigd.  
Verslag kascontrole – jaarstukken 2020 zijn gecontroleerd door J. Riemens en R. de Jonge en zijn in orde 
bevonden. Jaap Riemens geeft aan dat het akkoord is en om decharge te verlenen van de penningmeester. Dit is 
door de vergadering akkoord bevonden. Benoeming kascommissie 2021: J. Riemens en J. van ’t Ende. Hans 
Touwen stopt als voorzitter van de PCOB afdeling Zwolle. Jitro Ubro heeft zich bereid verklaard om het 
voorzitterschap over te nemen. De vergadering stemt in met de benoeming. Martin Visch wordt de vicevoorzitter 
Jitro spreekt Hans toe. Hans ontvangt tijdens de vergadering thuis een bos bloemen. Hans spreekt daarna een 
dankwoord uit. Vacatures in de seniorenraad. Het bestuur zoekt naar minimaal twee kandidaten. Als bestuur 
hebben we gemerkt dat de belangstelling voor deelname aan Lief en Leed aan het afnemen is. Het bestuur denkt 
na over mogelijkheden om bijvoorbeeld alle jubilarissen eenmaal per jaar uit te nodigen om samen dit heuglijke 
feit te vieren. Rondvraag is niet aan de orde geweest. Jitro sluit af met het voorlezen over Joh. 20 : 9-20 wat gaat 
over dat Jezus de Heilige Geest blies over zijn leerlingen. De vergadering wordt afgesloten. 
Jaarverslag 2021 PCOB afdeling Zwolle 
Het jaar 2021 heeft opnieuw ons leven beheerst door corona. Veel activiteiten zijn niet door gegaan.  
Het afgelopen jaar is ons ledental weer gedaald. Op 31 december 2021 was het ledental 998 en aantal adressen 
zijn 748. Er bedankten leden vanwege ouderdom en opname in een verpleeghuis. Ook zijn er veel leden 
overleden. In 2021 waren er 9 nieuwe leden bijgekomen.  
Bestuur. Het bestuur vergaderde acht keer, waarvan 4x online. Door de corona konden de nieuwe leden niet 
uitgenodigd voor een kennismaking met bestuur en bestuur met de nieuwe leden. De bijeenkomst voor de 
vrijwilligers was georganiseerd maar op het laatste moment uitgesteld naar 2022.  
Reiscommissie Door corona heeft de reiscommissie uiteindelijk toch een dagtrip naar het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen op 5 oktober kunnen organiseren en een programma voor 2022 opgesteld. 
Activiteitencommissie De activiteitencommissie heeft dit jaar een enkele activiteit kunnen organiseren. De 
Paas- en Kerstbijeenkomst werden voorbereid, maar gingen niet door. 
Kunstcommissie organiseerde een kunstgeschiedeniscursus  “De pure schoonheid van Scandinavië.  
Wandelen ondanks de corona is er toch gewandeld met op 7 september de 200ste wandeling. 
Belastingconsulenten De belastingconsulenten hebben ook in 2021 weer vele leden van dienst kunnen zijn bij 
het invullen van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting. 
Seniorenraad Zwolle  De Seniorenraad Zwolle maakt zich sterk voor alle senioren in Zwolle. De PCOB werd in 
2021 vertegenwoordigd in de Seniorenraad door de heer Jitro Ubro, maar er is nog steeds een PCOB vacature. 
Website afdeling Zwolle PCOB De heer Jan Johannes verzorgt de website van de afdeling Zwolle van de 
PCOB. www.pcob.nl . Via deze site komt u op de website van de afdeling Zwolle 
Tot slot. Ook willen we hier noemen de inzet van vele leden die deel uitmaken van de commissie “Lief en Leed” 
en de bezorgers van “het KBO PCOB magazine” en de “Nieuwsbrief”. Besloten is om per 31 december te 
stoppen met “Lief en Leed”.  
Ook alle mensen hier niet genoemd zijn wij als bestuur dankbaar voor hun inzet. 
 

http://www.pcob.nl/

