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De schrijver van dit gedicht voor deze 
maand is onbekend. De titel is: 
Dagboek van een bijbel 
Dag 1 
Vandaag ben ik opgepakt en bij de andere boeken 
en kleren op de tafel gelegd. 
Ik kan wel een gat in de lucht springen: Ik ga op 
vakantie! 

Dag 2 
Iemand heeft me in een koffer gelegd. Het is hier wel 
erg donker en een beetje benauwd, maar dat zal niet 
lang duren. We gaan naar de zon! 

Dag 3 
Ik heb het niet best, want ik ben behoorlijk door 
elkaar geschud. De meest vreemde geluiden heb ik 
gehoord. Auto’s, bussen, een trein, stemmen via 
luidsprekers over tijden van vertrek. En toen hebben 
ze de koffer waar ik in zit op een band gegooid en 
daarna ben ik echt de kluts kwijtgeraakt. Nu hoor ik 
al uren lang een zacht gezoem; ik geloof dat ik vlieg!! 

Dag 4 
Oei, wat is het hier warm! Heerlijk! Ik lig hier echt te 
genieten op m’n plankje in de zon. En een mooie 
kamer! Te gek! Ze noemen zoiets een appartement 
geloof ik. Alles staat erin: tv, koelkast, bankstel en ga 
zo maar door. En een balkon op het zuiden, met 
uitzicht over een prachtige blauwe zee! Het lijkt wel 
een sprookje zo mooi. Het liefst zou ik nu een van 
die Psalmen willen zingen die zo ongeveer midden 
tussen mijn twee kaften staan: “O Heere, onze 
Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!” 
Nu ja, vanavond als ze terug zijn van het zwemmen, 
dan zullen ze wel een stukje uit mij lezen, om God te 
danken voor deze wonderlijke mooie dag … 

Dag 5 
Vandaag ben ik een beetje verdrietig. Nee, niet 
vanwege het weer of zo. Het is nog steeds stralend 
zomerweer. Maar omdat nog niemand mij van mijn 
plankje heeft gepakt. Niemand kijkt naar mij om. Ze 
laten me maar liggen. Ze lachen en doen spelletjes 
en schrijven hele puzzelboeken vol, maar je moet 
niet denken dat er nu eens iemand een beetje 
aandacht voor mij heeft. Jammer nou!! 

Dag 6 
Vanmorgen dacht ik even: Hoera, vandaag hebben 
ze me nodig: het is zondag en dan gaan ze vast en 
zeker naar die kerk beneden in het dorp. Ik hoorde al 
vroeg de klokken luiden! Maar nee hoor, niets 
daarvan. Ze bleven allemaal urenlang op hun bed 
liggen. Toen dacht ik: dan zullen ze vanmiddag wel 
bij het eten wat uit mij lezen! Maar nee, ook dat 
gebeurde niet. Het lijkt wel alsof ik hier helemaal niet 
nodig ben. Wat ik daarvan vind? Ik vind het 
ondankbaar! Hebben zij misschien de zon en de zee 
geschapen? Een mens kan toch alleen maar echt 
leven als hij Gods Woord binnenlaat in het huis van 
zijn hart?? 

Dag 7 
Ik lig hier nog steeds. Er ligt stof op mijn kant. 

Dag 8 
Vanmorgen voelde ik me opeens heel gelukkig. 

Iemand nam me van m’n plank, blies het stof van me 
af, bladerde wat in me … ik dacht: “Nu gaan ze me 
lezen!” Maar ik hoorde alleen een stem die zei: “Hier 
heb ik het: Amos, een profeet met vier letters en de 
eerste is een A” 

Dag 9 
Ik ben weer thuis. Ik lig onder de plakboeken op de 
televisie. Verder ligt iedereen op bed. Doodmoe van 
de reis. Ik kan wel huilen. Maar toch geef ik de moed 
niet op! NOOIT !! Want er komt een dag, waarop 
iemand zal ontdekken hoeveel moois er in mij 
verborgen zit … !!! 

 
KBO PCOB nieuws 
Rookmelders 
Per 1 juli 2022 is het voor alle woonhuizen 
verplicht om op elke verdieping een rookmelder 
te hebben. Een rookmelder redt levens. Ben je 
zelf, vanwege verminderde mobiliteit, niet meer 
in staat rookmelders te plaatsen? De snelste 
manier om je huis van rookmelders te voorzien 
is iemand in je omgeving te vragen om de 
rookmelders voor je op te hangen. Lukt dat 
niet? Dan staat het rookmelderteam voor je 
klaar. Het rookmelderteam bestaat uit meer dan 
3000 vrijwilligers die door de Brandweer zijn 
getraind en precies weten hoe en waar ze een 
rookmelder moeten ophangen. In heel 
Nederland komen ze rookmelder(s) ophangen 
bij mensen die dat vanwege verminderde 
mobiliteit niet meer kunnen. Ze nemen dan ook 
direct een paar veiligheidsstappen met je door. 
Zo geven ze tips om brand te voorkomen en 
hoe je jezelf bij brand in veiligheid brengt. Bel 
naar de Nederlandse Brandwonden Stichting 
op 0251 - 275 555, meld je aan een geef je 
adresgegevens door. Vervolgens wordt er 
gekeken welke vrijwilliger bij jou in de buurt 
woont. Per post ontvang je de contactgegevens 
van de vrijwilliger, met wie je daarna zelf 
telefonisch een afspraak kan maken. 
 
De vrijwilliger komt op de afgesproken tijd bij je 
langs, plaatst de rookmelder(s) en geeft een 
aantal handige tips! De plaatsing door de 
vrijwilliger is gratis. De rookmelders betaal je 
zelf. 

 
Van de Activiteitencommissie 
De afsluitingsavond met René de Brouwer was 
gezellig en de avond was goed bezocht door de 
leden. Maar... het was niet een echte afsluiting, we 
gaan gewoon door. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld was, had de 
activiteitencommissie het plan een boottochtje door 
de Zwolse grachten te organiseren. Dat gaat 
gebeuren op 15 juli. We vinden het geweldig dat de 
boot kan aanleggen bij de steiger achter Parkzicht.  



We starten met koffie/thee in Parkzicht. De inloop is 
vanaf 13.00 uur. Om 14.15 uur gaan we naar de 
boot. Vertrek is om 14.30 uur en varen 2 uur door de 
Zwolse grachten. Aan boord is geen catering, maar 
als u voor uzelf wat te drinken meeneemt is dat 
prima. Voor een vrolijke noot nodigen we een 
accordeonist uit. Om 16.30 uur zijn we dan terug bij 
Parkzicht en kunnen we onder het genot van een 
drankje en een hapje nog even nagenieten.  
Deze boottocht is ook geschikt voor leden die niet zo 
goed ter been zijn. Eventuele rollators gaan niet mee 
op de boot, maar die bergen we veilig op bij 
Parkzicht. Op de boot is geen wc aanwezig. Als u 
een afspraak maakt met het taxibedrijf om u op te 
halen dan kunt u dat afspreken tussen 17.30 uur en 
18.00 uur. De boot is niet overdekt. Een grotere boot 
kan om bij Parkzicht aan te meren niet onder de 
bruggen door. En we willen toch wel graag vanaf 
Parkzicht. Wanneer het op 15 juli slecht weer is 
hebben we een week later, op 22 juli onder 
voorbehoud nog een reserve-middag. Zelfde tijd, 
zelfde programma. Een en ander is afhankelijk van 
het weer en het aantal deelnemers. Als het uitgesteld 
wordt dan proberen we u hiervan op tijd op de 
hoogte te stellen. Meldt u zich wel zo spoedig 
mogelijk aan, dat voorkomt teleurstellingen en er 
kunnen slechts 40 passagiers mee. 
Voor deze middag kunt u zich na 4 juli maar 
uiterlijk op 10 juli 2022 aanmelden bij Nardy 
Bleeker of bij mij. Hieronder staan de gegevens die 
we van u vragen. Het liefst de gegevens aanvullen 
en per mail sturen naar nardy.bleeker@gmail.com, of 
via WhatsApp naar telefoonnummer 06 1603 3360. 
Of naar jokekwakkel@kpnmail.nl of via WhatsApp 
naar nummer 06 5715 7976. Als u deze 
mogelijkheden van aanmelding niet kunt gebruiken 
mag u me ook bellen 038 4600 405. Als er meer 
aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan 
noteren we uw naam op een reservelijst. De 
gegevens die we van u vragen: Uw naam en 
adres, uw telefoonnummer en mailadres en het 
telefoonnummer van een contactpersoon. De 
kosten voor deze middag bedragen € 20,-- per 
persoon. Wilt u zorgen dat de betaling vόόr 11 juli 
2022 is overgemaakt? Dit kan op de rekening van 
Stichting Actief Oud, rekeningnummer NL 85 RABO 
0336 5713 56, onder vermelding van “rondvaart”. 
Wanneer de tocht niet doorgaat vanwege de 
weersomstandigheden ontvangt u uw inschrijfgeld 
terug. Als u zelf annuleert en er geen invaller op de 
reservelijst staat dan zijn de kosten helaas voor uw 
rekening. We hopen natuurlijk op goed weer en een 
gezellige middag.  
Verder wil ik u alvast wijzen op de opening van het 
seizoen op 16 september 2022 om 20.00 uur in 
Parkzicht. We hebben zangeres Lizette van Kuik 
uitgenodigd en ze heeft nog wat extra’s voor ons in 
petto. Noteert u de datum? Meer informatie vindt u in 
de eerstvolgende nieuwsbrief.  
Joke Kwakkel-Bronswijk 

 
Van de kunstcommissie 
DIEVER: Iedereen  die op 27 augustus mee 
gaat naar Diever ontvangt t.z.t een 
herinneringsmail over tijdstip en opstapplaats. 
 

Op donderdag 22 september willen we een 
bezoek brengen aan de beeldentuin 
Anningahof te Zwolle. 
Wij verzamelen rond 13.45 uur op de 
parkeerplaats bij de Anningahof, Hessenweg 9. 
Om 14.00 uur ontvangst in de grote zaal voor 
een kopje koffie en iets lekkers. 
De heer Hib Anninga zal een inleiding geven. 
Hierna kan ieder op eigen gelegenheid aan de 
hand van de catalogus de beeldentuin 
bezoeken. 
Rond 16.30 uur sluiten we af met een drankje in 
de grote zaal. 
Kosten 15 euro inclusief entree, koffie en 
drankje.  
Dit bedrag overmaken op Stichting Actief Oud 
NL85 RABO 0336571356 ovv Anningahof. 
U dient zich ook aan te melden tot 1 september 
bij Ria Hofstede, lid van de kunstcommissie. 
Liefst per email: ria.hofstede@kpnplanet.nl. 
Telefoonnummer: 4214681 

 
Van de reiscommissie 
KBO-PCOB reisje naar de Eifel en Luxemburg. 
Maandag 30 mei was het weer zover. Na 2 jaar 
corona mochten we weer op reis! 
Rond  8 uur was het al een drukte van belang op de 
carpoolplaats vlak bij het Mercure hotel en even over 
8 vertrokken we richting Duitsland waar we na een 
tussenstop arriveerden in Stadtkyll. 
Onderweg gaf onze chauffeur Jenne, ons allerlei 
toeristische informatie over de Eifel, een gebied van 
vulkanische oorsprong en over de bruinkoolwinning 
die gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken.  
Na de lunch in ons hotel, maakten we een rondrit 
door de Eifel en na het avondeten, dat in buffetvorm 
werd geserveerd, maakten liefhebbers nog een 
wandeling met de beheerder die Nederlands sprak. 
Dinsdag, vertrokken we na het ontbijt naar Remich 
voor een boottocht over de Moezel. We hadden het 
weer mee en ieder kon genieten van het uitzicht. 
Daarna met de bus naar de stad Luxemburg waar 
we met een stadstreintje een rondrit maakten. De rit 
was erg mooi en informatief. 
’s  Avonds was er voor de liefhebbers bingo. 
Woensdag gingen we weer naar Luxemburg, nu naar 
het stadje Echternach. Voor ons een bijzondere stad 
omdat we ons daar ruim 50 jaar geleden verloofd 
hebben en nog steeds bij elkaar zijn! 
Daarna reden we een toeristische route naar 
Beaufort. Het blijft voor mij een indrukwekkend 
gebied met de vele rotsformaties en de mooie 
natuur. Daarna door naar Vianden, waar helaas door 
een veranderde verkeerssituatie geen goede 
uitstapplek te vinden was. Er werd besloten om maar 
terug te gaan naar het hotel. 
Donderdag reden we richting Königswinter, om 
aldaar met een tandradtreintje naar de Drachenfels 
te gaan. Het weer was ons weer goed gezind en we 
genoten met volle teugen van het uitzicht. Daarna 
gingen we naar beneden om een bezoek aan het slot 
te brengen. De tocht was zeker de moeite waard en 
ook de groep was positief.  
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Vrijdag, terug naar huis na nog een stop in Aken 
waar we konden winkelen en o.a. de Dom bekeken 
kon worden. Daarna terug naar Zwolle. De rit duurde 
extra lang vanwege  het drukke verkeer. Om 19.00 
uur kwamen we bij het restaurant in Wilp aan, voor 
ons galgenmaal. Daar werden de chauffeur en de 
reisleiding bedankt. Ze waren er altijd als je ze nodig 
had en ook als je niets vroeg was er gemeende 
aandacht. Ik wens dit gezelschap ook bij een 
volgende reis! 
Al met al een heel geslaagde reis met prettige 
mensen en een goede groep. 
Kees Nypels 

 
Stedentrip van 5-9 september 2022 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u 
geïnformeerd over ons voornemen om in 
september a.s. een unieke Stedenreis te maken 
naar België (Mechelen, Ieper, Brugge en 
Waver) en Noord-Frankrijk (Lille). Zie het 
bijgaande uitvoerige reisprogramma. We zijn 
nu met de voorbereiding daarvan zover dat we 
een heel goed hotel hebben gevonden in 
Roeselare. We bezoeken de steden vanuit één 
hotel, zodat er tijdens de reis niet hoeft te 
worden ‘verhuisd’. We konden niet het 
gewenste aantal kamers reserveren, daarom is 
het maximum aantal deelnemers bepaald op 
47. Er is nog ruimte voor 12 deelnemers. Meer 
aanmelders komen dan op de reservelijst.  
Het aanmeldingsformulier was bij de vorige 
nieuwsbrief gevoegd. Mocht u het formulier niet 
meer hebben, mailt of belt u dan met: Hans 
Dekker, mail: dekkerhj@ziggo.nl, telefoon 06-
51823309. 
 
De reissom is € 560,= per persoon. Hierin zijn 
begrepen: vier hotelovernachtingen, het vervoer 
in een Comfort Class bus (meer beenruimte), 
fooien voor hotelpersoneel en gidsen, 
reserveringskosten, SGRT-bijdrage, bijdrage 
calamiteitenfonds en het afscheidsdiner. De 
kosten van de stadswandelingen/rondleidingen, 
bustoer Ieperboog, rondvaart Brugge en entree 
van twee musea zijn € 68,= per persoon. De 
reissom is gebaseerd op half pension en logies 
op een 2-persoons kamer.  
Als de reis is volgeboekt, is de kennismakings- 
en reisinformatiemiddag op 22 augustus,14.00 
uur in Parkzicht.  

 
Soldaat van Oranje op zaterdagmiddag, 22 
oktober 2022 
Deze musical is wegens groot succes opnieuw 
geprolongeerd. We hebben voor de 
matineevoorstelling 50 plaatsen gereserveerd. 
De musical, die is gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van één van onze 
grootste verzetshelden, Erik Hazelhoff 
Roelfzema, ging al in het jaar 2010 in première 
en is daarmee de langstlopende voorstelling uit 

de Nederlandse theatergeschiedenis. We 
reizen in een bus met extra beenruimte. 
Het is een dag vullend programma met een 
afsluiting in restaurant De Ossenstal te Epe. U 
kunt zich aanmelden met het bijgaande 
Aanmeldingsformulier. 

 
Vooraankondiging nieuwe reizen 
* Reis naar Duitsland (all inclusive) van 
maandag 22 mei t/m vrijdag 26 mei 2023. 
* Een fietsvakantie van maandag 4 september 
t/m woensdag 13 september 2023. De reisduur 
is afhankelijk van de te kiezen bestemming. 

Van de Penningmeester 
Zoals u wellicht hebt gelezen of gehoord hebt 
heeft de overheid geld beschikbaar gesteld 
voor de hoge energiekosten voor mensen die 
een minimum inkomen hebben. 
Als bestuur hebben we daar in onze 
vergadering over gesproken en gemeend U 
informatie te verstrekken over de voorwaarden 
om bij de Gemeente Zwolle energietoeslag van 
€ 800,= aan te vragen. 

De prijzen van energie zijn de afgelopen 
maanden hard gestegen. Voor inwoners met 
een laag inkomen is er daarom in 2022 extra 
geld om de energiekosten te betalen. Dat is de 
eenmalige energietoeslag.  
Deze toeslag is € 800. 

Dit zijn de voorwaarden voor de 
energietoeslag: 

Het inkomen van u en uw eventuele partner 
is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm 
die voor u geldt. Het gaat dan om het inkomen 
in de maand vóór uw aanvraag. 
AOW leeftijd of ouder: 130% bijstandsnorm 
Alleenstaand: €1.498,13 
Alleenstaande ouder: €1.498,13 
Echtpaar, samenwonend: €2.028,54 
De bedragen zijn zonder vakantietoeslag. 

DUS: als uw maandelijkse inkomen AOW en 
eventueel pensioen als alleenstaande hoger is 
dan het BRUTO bedrag van € 1.498.13, dan 
komt U NIET in aanmerking voor de € 800,=. 
DUS: als uw maandelijkse inkomen AOW en 
eventueel pensioen van u samen als 
echtpaar/samenwonend hoger is dan BRUTO € 
2.028,54 dan komt u NIET in aanmerking voor 
de € 800,=. 
 
Is uw inkomen lager dan bovenstaande, dan 
kunt u contact opnemen met de gemeente 
Zwolle. U kunt de gemeente Zwolle op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 
uur bellen op telefoonnummer: 14 038 (5 
cijfers). 

mailto:dekkerhj@ziggo.nl
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Na het intoetsen van het nummer volgt een 
menu waar u de naam van de gemeente kunt 
inspreken. 

 
Wandelen 
We hebben altijd een reservedatum en dat was in 
juni maar goed ook want op 8 juni regende het 
pijpenstelen. Een paar dagen later hebben we onder 
een stralende zon genoten van de Stijle- Oever-
wandeling. We liepen een heel stuk langs de oever 
van de Regge, die zich snelstromend door het 
landschap beweegt. Er waren wat enthousiaste 
kinderen aan het spelen, ze voeren in een bootje en 
hadden dolle pret. Er liep wat vee traag in de wei en 
een paar slome koeien hadden de schaduw van de 
bomen opgezocht. Paulus Potter zou het zo 
geschilderd kunnen hebben. 

Programma 
Donderdag 30 juni, reserve 5 juli gaan we naar 
Dwarsgracht. 
Dinsdag 19 juli, reserve 21 juli, gaan we naar 
de Veluwe en lopen we de Duintjeswandeling 
bij  Garderen. 
Woensdag 27 juli, reserve 2 augustus lopen we 
de gele route bij Genemuiden. 
Donderdag 18 augustus, reserve 23 augustus 
gaan we naar het Reestdal en kijken of de 
heide daar al in bloei staat. 
Dinsdag 6 september, reserve 8 september 
gaan we naar de Veluwe en kijken of  de 
Ermelose heide nog in bloei staat. 
Woensdag, 28 september reserve 5 oktober 
gaan we de omgeving van Rouveen verkennen. 
We verzamelen om 13.30 uur steeds bij de 
Gamma, Blalo-.hoek Rieteweg. We lopen ruim 
2 uur, inclusief een korte pauze. Na afloop 
drinken we gezamenlijk nog iets. 
Als je mee wilt lopen geef je dan op bij Dini 
Verweij, tel. 4214975. 
Liefst een paar dagen van tevoren i.v.m. 
beschikbaarheid auto’s. 

 
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 

 
Nieuwe leden 
De heer G. Bruins  
Mevrouw M. Jellema 
Mevrouw A. Siemens-Bredewold 
 
Overleden leden 
Mevrouw E. Groeneveld-van Vliet 
Mevrouw A. van der Horst 
Mevrouw H. van Olst-Evink 
De heer E. van Unen 

Mevrouw J. Eikenaar-Bosch 
Mevrouw J. Veldman-Koole 
Mevrouw J. Bultman-Lodeweges 
De heer J. Omvlee 
 
NLB 731 : 2 
Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 
 

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 
Vicevoorzitter: Martin Visch, tel. 4654855, 
vischta@gmail.com 
Lid: Marjan Metselaar-de Boer,  
activiteitencommissie, tel. 038-4651745,                                   
marjanmetselaar@ziggo.nl                                                          
Lid: Femmeke Weijenberg, reiscommissie,  

tel. 06-50475045, e-mail 

femmekeweijenberg@gmail.com 
Lid: Jannie Barkema-Warris, 
barkemawarrisj@gmail.com 
 
KBO PCOB magazine en Nieuwsbrief: 
Jannie de Boer-van der Sluis, tel. 038-4210025, 
boersluis@home.nl coördinator.   
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. 9 verschijnt op 23 
augustus 2022.  Kopij inleveren vóór 13 augustus 
2022 bij voorkeur per e-mail bij 
gerrit.bargeman@home.nl 
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