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In de nieuwsbrief van oktober 2021 hebben 
we kennis kunnen maken met een verhaal 
over Roosje gestuurd door Rieteke. Dit 
keer met als titel: 
De bus 
Het was een hele koude zondag toen we 
bepakt en bezakt bij oma in het 
bejaardentehuis aankwamen. Daar was de 
logeerkamer alweer voor ons in orde 
gemaakt. Dan hebben we een grote kamer 
met badkamer voor ons zelf. Het uitzicht is 
prachtig. We kijken op een singel met een 
mooi uitzicht op Zuid Leiden. ’s Avonds is 
het net als Madurodam verlicht. 
Naast de logeerkamer woont een oude 
pastoor die in geen jaren een hond heeft 
gezien. Als ik dan uit de kamer kom, dan 
staat de oude man stokstijf van schrik. Stel 
je voor! Voor kleine Roosje. (Met de andere 
bewoners heb ik geen last. Nee! Die willen 
alleen aaien en ik wil alleen maar bijten. 
Maar vanmiddag mocht ik met Rieteke en 
oma naar de stad. De bus stopte vlak voor 
het tehuis, dus namen we de bus. In de 
stad gingen wij een bruin café binnen en 
oma genoot van een kopje thee met gebak. 
Oma van 92 kon het niet schelen waar ze 
zit. Ze voelt zich overal thuis. Na dit 
gebeuren zochten we de bushalte weer op. 
Tot onze grote verbazing reed de bus ons 
zo voorbij. Hij keek niet op of om. Hij reed 
zo door. Volgende keer het 2e deel. 
 
Van de Activiteitencommissie 
De openingsavond met Lizette van Kuik 
heeft inmiddels plaatsgevonden en we 
gaan op naar de volgende activiteit. 
Op vrijdag 7 oktober om 14.00 uur 
verzorgt Thea Kroese in Parkzicht een 
gezellige middag. Nu wordt het moeilijk: 
Thea is ne veurmoalige presentatrice van 
RTV Oost. Ze is oondermear bekeand 
wördn van et neet mear bestoande 
programma Studio Oost. 
Nu even weer in het Nederlands, dat typt 
voor mij wat gemakkelijker. Thea gaat ons 
vertellen over verschillende soorten 
verhalen van vroeger. Er waren andere 
mogelijkheden om kennis en wijsheid door 
te geven, in streektaal èn met over het 
algemeen veel humor. Denk aan legendes, 

sagen, sprookjes, gelijkenissen, fabels en 
mythen. Voorstellingen die de geschiedenis 
doen herleven worden door veel mensen 
gewaardeerd. Denk aan de TV-serie “Het 
verhaal van Nederland” dat eerder dit jaar 
door de NPO werd uitgezonden, met als 
verteller Daan Schuurmans.   
De erkenning van het Nedersaksisch als 
derde landstaal is ook heel bijzonder. Het 
Nedersaksisch wordt gesproken in 
Groningen, Drenthe, Overijssel, op de 
Noord-Oost-Veluwe, in de Achterhoek en in 
Oost- en Weststellingwerf.  
Dit alles belooft een gezellige middag te 
worden. 
De kosten voor deze middag bedragen €5,-
- per persoon. Dat is inclusief twee kopjes 
koffie/thee. Opgave is niet nodig. Wilt u 
zorgen dat de betaling vόόr 30 september 
2022 is overgemaakt? Dit kan op de 
rekening van Stichting Actief Oud, 
rekeningnummer NL 85 RABO 0336 5713 
56, onder vermelding van “Thea Kroese”. 
Omdat het een speciale middag lijkt te 
worden is het mogelijk een introducé mee 
te vragen. Deze betaalt dan ook  € 5,--. 
Betaling zoals hierboven, maar met de 
vermelding dat het om een “Introducé 
Thea Kroese” gaat. Dit omdat deze 
persoon geen lid van KBO of PCOB is en 
zodoende niet bekend is in de 
ledenadministratie.  
Op woensdag 19 oktober om 14.00 uur 
kunt u in Parkzicht deelnemen aan het 
Herfstbloemschikken. U kunt zich ná 3 
oktober opgeven, liefst per mail bij Nardy 
Bleeker, nardy.bleeker@gmail.com. of via 
WhatsApp naar haar telefoonnummer 06 
16033360. Wilt u daarbij uw 
telefoonnummer ook even doorgeven? De 
kosten bedragen € 20,--. Het bedrag graag 
overmaken naar het hierboven vermelde 
rekeningnummer van de Stichting Actief 
Oud vόόr 10 oktober 2022 onder 
vermelding van “Bloemschikken Herfst”.  
Verder zal op 28 oktober om 14.00 uur in 
Parkzicht een lezing worden verzorgd door 
mevrouw Van Dongen van GGD IJsselland 
met als titel “Mijn positieve gezondheid”. 
Belangrijk punt hierbij: niet alleen kijken 
naar wat niet goed gaat, maar juist naar 
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wat wél goed gaat en hoe u dat nog beter 
kunt maken. Zo werkt u aan wat ú 
belangrijk vindt voor uw gezondheid. Dat 
wordt vast een interessante middag. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Opgave is niet nodig. Een vrije gift na 
afloop wordt wel op prijs gesteld. 
Joke Kwakkel-Bronswijk 

 
Van de kunstcommissie 
Op 27 augustus togen we met ca. 70 
personen naar het Openluchttheater in 
Diever waar de tragische komedie “De 
koopman van Venetië” werd opgevoerd. 
In de bus werden we verrast met een 
appeltje en een snoeperijtje. 
René, de buschauffeur, manoeuvreerde 
ons kunstig zo dicht mogelijk bij het theater, 
waar toch onverwacht plaatsen voor ons 
waren gereserveerd. 
We genoten van een sprankelende 
voorstelling met zelfs zwemmende acteurs 
en een onderzeeboot. De weergoden 
waren ons erg gunstig gezind. 
We sloten de dag af met een heerlijk diner 
in Staphorst, waarna ieder weer veilig in 
Zwolle werd afgeleverd. 

  
 

  
'Kunst en Architectuurgeschiedenis' van 
Nederland. 
Cursusomschrijving: 
Tien eeuwen Nederlandse kunst -en 
architectuurgeschiedenis. Dat is duizend 
jaar kleur en traditie, vernieuwing en lef. 
Van verf en canvas, brons en marmer, glas 
en steen. Eeuwen van portretten, 
landschappen, Dutch design, ijspret, 
interieurs en zeegezichten en eeuwen van 
dat typische Hollandse licht. In acht 
colleges passeren grote namen de revue, 
maar is er ook plaats voor verrassingen en 

ontdekkingen. Yvonne  vertelt over 
kenmerken van de uiteenlopende 
stijlperiodes ,de levens van kunstenaars, 
bouwheren en geportretteerden, alsmede 
wetenschapswaardigheden en anekdotes 
in de tijd, waarin het werk tot stand kwam. 
Naast de beeldende kunst wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de Nederlandse 
architectuur: van de Sint Servaas en het 
Paleis op de Dam tot de Beurs van Berlage 
en de Rotterdamse Markthal.  
Kortom: een mooi overzicht van al wat 
Nederland te bieden heeft aan kunst, 
architectuur en design, een gids om mee 
op reis te gaan. 
  
Het zijn 8 colleges. 
LES 1: De Romeinen, Romaans, Gotiek 
LES 2: Vroege Hollandse schilders 15e en 
16e eeuw 
LES 3: Noord-Nederlandse schilderkunst 
17e eeuw(Gouden eeuw) 
LES 4: Hollands Classicisme, 
Buitenhuizen, Rococo, Verlichting, 
Romantiek 
LES 5: Neostijlen, Impressionisme(Haagse 
school)Art Nouveau, Rationalisme 
LES 6: Postimpressionisme(Toorop, van 
Gogh) Expressionisme 
LES 7: Modernisme, Wederopbouw, 
Magisch Realisme, Cobra, Nul-beweging 
LES 8: Postmodernisme, 
Realisme/figuratieve schilderkunst. 
  
Data: dinsdagochtend 25 oktober, 
dinsdagochtend  1 november, 
donderdagochtend 10 november, 
dinsdagochtend 15 november, 
dinsdagochtend 22 november, 
dinsdagochtend 29 november, 
dinsdagochtend 6 december, 
donderdagochtend 15 december. 
LET OP,6 DINSDAGMORGENS EN 2 
DONDERDAGMORGENS. 
PLAATS: Parkzicht, Jacob v. Neckstraat 
146A 
Tijd:9.30-11.30 uur,  
Zaal open vanaf 9.00 uur. 
Kosten € 100,- ,dit graag betalen bij 
opgave. 
Betaling: Stichting Actief Oud: 
NL85 RABO 0336571356 
Opgave bij :Ria Hofstede, 
ria.hofstede@kpnplanet.nl 
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Het liefst opgave per mail met 
telefoonnummer en emailadres of 038-
4214681 

 
Van de reiscommissie 
Dagtrip naar museum de Proefkolonie, 
Frederiksoord, op 2 mei 2023. 
We zijn ver met de voorbereiding van dit 
reisje naar de Proefkolonie. Vertrek 12.00 
uur en omstreeks 18.00 uur terug. De prijs 
(met een staffel afhankelijk van het aantal 
deelnemers) is nog niet bekend en zullen 
we doorgeven in de bijlage van de 
nieuwsbrief van volgende maand. 
Programma in het kort: Broodtafel, 
ontvangst met koffie, presentatie, 
rondleiding in het museum, rondrit met de 
Kolonietram. 
Opgeven kan nu al, graag bij ons 
commissielid Bert Holthof, e-mail 
b.holthof@ziggo.nl of telefoon 06-
10114579. 
 
Vakantiereis naar Duitsland van 22 mei 
t/m 26 mei 2023. 
We proberen jaarlijks een all inclusive reis 
te organiseren. Voor mei 2023 denken wij 
een goed hotel in de Harz te kunnen 
boeken. De excursies gaan we nog 
bedenken, maar als u in deze reis 
interesse heeft, leg dan de datum graag 
even vast. Volgende maand hopen we 
meer informatie te kunnen geven. 
 
Van de Penningmeester 
In deze tijd dat de energiekosten enorm 
stijgen is er voor de laagste inkomens de 
mogelijkheid om bij de gemeente 
energietoeslag aan te vragen van 
maximaal € 1.300,=. Telefoonnummer: 
14038. 
De 3e dinsdag in september is het 
Prinsjesdag en dan presenteert de regering 
haar begroting voor het komende jaar 
2023. 
Ook wij als PCOB-bestuur gaan binnenkort 
de begroting voor 2023 bespreken in onze 
bestuursvergadering. We ontkomen er 
waarschijnlijk niet aan om in 2023 een 
kleine verhoging van de contributie door te 
voeren. In 2022 hebben we begroot dat we 
een verlies van € 1.000,= hebben. We 
ondervinden dit jaar dat alle kosten van 
bijeenkomsten (koffie, thee, zaalhuur, enz.) 

gestegen zijn en ontkomen er niet aan om 
de contributie te verhogen. De contributie 
van onze vereniging is vanaf 2012 niet 
verhoogd, maar zal naar verwachting in 
2023 een kleine verhoging te zien geven. 
We informeren U daarover in de 
Nieuwsbrief. 
Afschaffing acceptgirokaart 1 juni 2023: 
Het Bondsbureau KBO-PCOB bericht ons 
dat het gebruik van de acceptgirokaart per 
1 juni 2023 niet meer mogelijk is. Doordat 
het betalingsverkeer voor het overgrote 
deel digitaal wordt gedaan, heeft de 
verwerker Currence besloten de 
acceptgirokaart af te schaffen. 
De KBO-PCOB adviseert ons als PCOB 
om de jaarlijkse contributie van de leden te 
innen via automatische incasso. Nu zijn 
er al vele leden die gebruik maken van 
automatische incasso, maar er zijn nog 
ongeveer 325 leden die een 
acceptgirokaart ontvangen in het begin van 
het jaar. 
Ik doe dan bij deze een oproep aan de 
leden om een automatische incasso af 
te geven aan mij als penningmeester 
van de PCOB, als u dat nog niet gedaan 
hebt, neem dan contact met mij op. 
Vervolgens stuur ik u dan een ingevuld 
incassoformulier die u na ondertekening 
retour stuurt. 
Voor de leden die geen incasso afgegeven 
hebben aan mij als penningmeester van de 
PCOB, ontvangen begin 2023 voor de 
laatste keer een acceptgirokaart. 
Hopende u hiermee als PCOB volledig te 
hebben geïnformeerd. 
Penningmeester Dik de Velde Harsenhorst 
Telf.038-4225095, Email: 
dik.develdeharsenhorst.pcob@gmail.com  
Adres: Bultkroos 145, 8043 NS Zwolle. 

 
Wandelen 

Door omstandigheden heeft mevrouw 
Verweij geen wandelprogramma voor de 
nieuwsbrief kunnen opstellen. Zij zal wel 
een programma voor oktober 
samenstellen. Wilt u wandelen neem dan 
contact met haar op. 
Telefoon van Dini Verweij is 4214975 

Aankondiging 
OV- ambassadeur helpt bij reizen met 
openbaar vervoer. OV-ambassadeurs 
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geven advies en tips over het reizen met 
trein of bus aan 55-plussers. Op locatie, 
telefonisch én online. Tijdens de 
maandelijkse inloopspreekuren op 
locatie geven OV-ambassadeurs uitleg en 
beantwoorden OV-vragen. 
Wanneer: op woensdag 5 oktober 2022 
Waar: Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, 
Zwolle 
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur 
 
U kunt ook contact opnemen met een OV-
ambassadeur tijdens het telefonisch 
spreekuur; van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur via  
038-303 7010 

Voor meer informatie en alle activiteiten:  
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 
 
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 de keuring is in het 
wijkcentrum Holtenbroek, laatste 
donderdag van de maand, telefoon 038-
4224933, Prijs € 55,- 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen bij Topfysio op zaterdag 
1 oktober medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 55,00. 
Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u 
uitsluitend maken via RegelZorg: 
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. 
 

Nieuwe leden 
Mevrouw G. Berends-Huisjes 
De heer H. Poeste 

 

Overleden leden 
Mevrouw G. de Vries 

Mevrouw W. Bos-Potkamp 
De heer E. van der Meer 
Mevrouw A. de With-Klatter  
 

NLB 735 : 4 
Wij danken U voor hun geloof 
in uw verheven naam 
en bidden U: neem met hun lied 
ook onze hulde aan! 
Lof zij het Lam dat is geslacht, 
Hem zij de roem en eer, 
die voor ons alles heeft volbracht: 
Messias, onze Heer! 
 
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. 11 verschijnt 
op 25 oktober 2022.  Kopij inleveren vóór 15 
oktober 2022 bij voorkeur per e-mail bij 
gerrit.bargeman@home.nl 
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