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Alvast  Noteren Wat Wanneer Waar 

 Jaarvergadering 
met bingo 

19 febr. Trias 
Groenmarktstraat 6 

Mevr. E.W. Jansen Wilde Ganzen 15 Mrt. Trias  
Groenmarktstraat 6 

    

Alle activiteiten beginnen om 14.30 uur (tenzij anders aangegeven)  
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Het nieuwe jaar is alweer enkele weken 
oud, maar ik wil toch beginnen u allen veel 
heil en zegen toe te wensen in 2020 
We weten niet wat dit jaar ons brengen zal 
aan blijdschap en verdriet, gezondheid of 
ziekte, een ding weten we zeker: Hij zal er 
zijn! 
 
 
 

Een bekend lied zegt het zo: 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘ik ben en ik zal er zijn.” 
 
Als we daarop vertrouwen kunnen we het leven aan, 
 
In december hebben we met elkaar een fijne kerstmiddag gehad, waar Henk van Dam 
ons meenam in zijn reis door kerst en de beleving van jongeren in deze tijd, gelovig en 
niet gelovig. 
Op de laatst gehouden contactmiddag op hebben we o.l.v Els Snel onze bijbelkennis 
getest en opgefrist, d.m.v een bijbelquiz. 
 
In het nieuwe jaar gaan we al weer plannen maken voor het nieuwe seizoen. Met 5 
mensen hopen we de komende weken weer een mooi programma samen te stellen 
waar we met zijn allen van hopen te genieten. 
Samen met de K.B.O zijn de plannen rond voor het reisje in 2020 
De datum is op 19 mei, zet die datum maar vast in uw agenda. 
Het reisdoel, de kosten en de opgave data volgen in de nieuwsbrief. 
 
Op 18 februari hopen we onze jaarvergadering te houden, met de jaarverslagen, De 
heer Johan Bijering, ledenraadslid van de P.C.O.B., komt ons iets vertellen over het 
verloop van de samenwerking met de K.B.O. op landelijk niveau. De bestuursleden van 
de K.B.O. Meppel hebben we dan ook weer uitgenodigd.  
 
Na de uitleg van Johan Beijering is er nog een bingo. 
 
 
 
We hopen elkaar dan weer te ontmoeten. 
 
 
Joke 

Van de voorzitter, 



 

 



 

 

2020 
 
19 Februari:  
Jaarvergadering met bingo. 
 
18 Maart:  
mw. E Jansen van de Wilde Ganzen. 

 
 
15 april;  
Paasmiddag met onderwerp tussen  
Pasen en Pinksteren.  
Spreker: Ds. P.K. Meijer uit Meppel 
 

 
Een vooruitblik op: 

 

 
Dagtocht KBO - PCOB Meppel 19-5-2020 met  
Reica-Reizen. 

 

 

We vertrekken om 8.30 uur bij de RK kerk in Meppel. 
 
We rijden via een mooie route naar Doesburg waar we beginnen met 2 x koffie met 
gebak. Aansluitend brengen we een bezoek aan de mosterd en azijnfabriek. Daarna 
gebruiken we een broodjeslunch inclusief broodje kroket of kop mosterdsoep en na-
tuurlijk een kop koffie, thee, melk of jus d’orange.  
 
Hierna kan men even rondkijken in het Gilde hof of een kleine wandeling maken door 
het centrum van Doesburg. Rond 14.00 uur vertrekken we naar het plaatsje Vierakker 
waar we een bezoek brengen aan chocolaterie Magdalena. Hier worden we ontvan-
gen met 2 x koffie of thee met heerlijke bonbons. Na een film over cacao en een de-
monstratie over het chocolade maken is er natuurlijk ook gelegenheid om deze heer-
lijkheden te proeven en te kopen.  
 
Na afloop rijden we weer retour naar Meppel zodat we rond 18.00 weer terug zijn. 
 

Prijs inclusief het hierboven genoemde: 
 

35 t/m 40 Personen:  € 54,50 
 
41 t/m 45 Personen: € 52,- 
 
46 t/m 50 Personen: € 49,50 
 

Activiteiten agenda seizoen 2019 / 2020 



 

 



 

 

De 10 geboden voor goede ouderenzorg 
 
 

 

1. Ieder mens is uniek, ook in een verpleeghuis. Hij/zij wordt gezien. Iedereen 
die zorgt, verdiept zich in de problemen en de klachten van de verpleeghuis-
bewoner en geeft zorg op maat. 
 

2. Iedere bewoner die daartoe in staat is, komt dagelijks uit bed en wordt gehol-
pen de dag aangenaam door te brengen. Er is altijd iemand die een oogje in 
het zeil houdt. Gedurende de dag is er regelmatig persoonlijk contact met 
een zorgverlener of begeleider. Langer dan twee uur zonder persoonlijk con-
tact is onacceptabel. 
 

3. Een bewoner kan rekenen op veiligheid. De verzorging, de verpleging en het 
geven van medicijnen gebeurt met de grootste nauwkeurigheid. 
 

4. Er zijn altijd zorgmedewerkers in de buurt die de bewoner goed kennen en 
weten wat diens levensgeschiedenis is. Zij weten wat de bewoner fijn of ver-
velend vindt en houden daar rekening mee. 
 

5. Als een bewoner naar de wc wil, is er iemand in de buurt om mee te gaan. 
Als een bewoner bang of onrustig is, is er iemand die geruststelt of troost. Als 
een bewoner iets wil doen, is er iemand die daarbij helpt. 
 

6. Een verpleeghuisbewoner heeft elke dag recht op een dagbesteding. Dat 
kunnen gezamenlijke activiteiten zijn, maar ook persoonlijke aandacht of 
even samen met een zorgmedewerker iets alledaags doen. 
 

7. Net als iedereen kan een bewoner van een verpleeghuis worstelen met le-
vensvragen. Daarom heeft hij/zij recht op steun van geestelijk verzorgers, 
ook als een bewoner niet in staat is om net als vroeger in heldere taal uit te 
leggen wat hem/haar precies dwars zit. 
 

8. Van iedere bewoner is bekend wat diens wensen waren met betrekking tot 
het levenseinde. Die wensen stammen uit de tijd dat de bewoner voor de wet 
wilsbekwaam was. 
 

9. Zorgmedewerkers zijn er om bewoners te begeleiden en te verzorgen, niet 
om de administratie te doen. 
 

10. Ook iedere bestuurder houdt zich bij alles wat wordt beslist aan voorgaande 
geboden en luistert altijd naar wat zorgmedewerkers nodig hebben om hun 
werk goed te kunnen doen. 



 

 

Hoofdstedenzoeker                         De overgebleven letters vormen een vraag 

Oplossing kerstwoordzoeker                                                

Puzzel / raadsel van de maand 



 

 

OP DE ACHTERKANT  VIND U EEN FORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE 
 

Het bestuur zou het erg op prijs stellen als u hier gebruik van zou willen maken. 
 

Het scheelt de penningmeester altijd veel werk. 
 

Mocht uw contributie al automatisch afgeschreven worden, dan hoeft u niet nog een keer het 
formulier in te vullen en in te leveren. 

 
 

  Namens het bestuur alvast bedankt voor uw medewerking. 



 

 

FORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE 
 
Hierbij geef ik de P.C.O.B. afdeling Meppel toestemming om mijn contributie jaarlijks van mijn rekening 
af te schrijven. 
Inleveren vóór 31 december 2019 bij Cathy Afman of Gerard Wiersema. 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Ibannummer: …………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………….. 

Contributie PCOB 2020.  
 
Het is weer tijd om de contributie voor 2020 te betalen. 
 
a. Enkele leden hebben dit al gedaan. 
b. Leden, die een strookje van incasso hebben ingeleverd hoeven niets te doen. Het 

bedrag wordt in februari van hun rekening automatisch afgeschreven.  
c. U kunt alsnog onderstaande strook invullen. 
d. U krijgt geen acceptgirokaart meer om uw contributie te betalen. 
e. U kunt nu zelf de contributie overmaken (internetbankieren) of een familielid vragen 

het voor u te doen. Vermeld wel even uw eigen naam. 
 

De contributie graag vóór 1 Maart 2020 overmaken aan PCOB afd. Meppel. 
 
De contributie in 2020 is :  voor alleen gaanden € 31,- 
                                                voor een echtpaar/samenwonenden € 52,-  
 
De contributie overmaken naar bankrekening: 
 
       NL58RABO0155118986 
      t.n.v. PCOB afd. Meppel. 
 
Mocht u vragen hebben, kunt u één van de penningmeesters bellen. 
 

 Gerard Wiersma 0522-701101 of Cathy Afman 0624102058. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De penningmeesters. 
 



 

 

  Jaarverslag over het jaar 2019 
 
 

 
 

 
Aantal leden per 31 december 2018 :     170 leden  
 
Aantal leden per 31 december 2019 :     169 leden 
 
Samenstelling ledenaantal : 
 

nieuwe leden : 14                       mannen        :   67 
opzeggingen : 14                       vrouwen       :  102 
overleden  :   2                         

 
Ledenadministratie : 
 

Voor het landelijk digitaal bestand Utrecht en voor de plaatselijke afdeling : De 
heer J. Kolder tot sept. En daarna dhr. J. Booij. 

 
Activiteiten plaatselijk : 
 

Het bestuur vergaderde 8 x in het seizoen t.h.v. de bestuursleden. 
 
De contactmiddagen : 
 

Deze vinden plaats op de 3e woensdagmiddag van de maand in het Kerkelijk 
Centrum  ''Trias''  aan de Groenmarktstraat 6 in Meppel. Van 14.30 tot +/- 16.30. 

 
Overzicht van deze contactmiddagen in 2019 : 
 
16 januari   Jaarvergadering (algemene ledenvergadering), voor de pauze:  
                     huishoudelijk gedeelte, na de pauze; bingo met mooie prijzen.                                 
20 februari  Dhr. J. Punt en dhr. W. Ponne uit Meppel met diaserie over oud  
                       Meppel.                         
20 maart    Dhr. Geerding uit Hengelo met diaserie in 3D. 
17 april                  Paasprogramma m.m.v. Ds. R. Meijer uit Meppel. 
18 september         Mevr. S. de Leeuw-Geerdes uit Meppel met onderwerp “alles over geld en 

 meer”  
16 oktober              Contactmiddag samen met de KBO en spreker dhr. J. Huisman uit Rouveen 

 over de Amish. 
20 november         Dhr. H. de Haan uit Meppel met diaserie over Noorwegen. 
18 december         Kerstprogramma m.m.v. dhr. H. van Dam uit Elburg. 
 
Bezorg- en verspreiderswerk : 
 
Hoofdverspreider :  dhr.W. Marskamp 

 Er zijn 13 bezorgers die maandelijks het KPO/PCOB magazine bij de leden 
 bezorgen in hun wijk. Bij het magazine wordt de maandelijkse nieuwsbrief in
 gevoegd. 
 

Commissie “Lief en Leed”: 
 

 Coördinator: mevrouw G.F. de Leeuw-Geerdes. 
 Het comité brengt, indien gewenst, een bezoek aan de leden bij    
 verschillende gelegenheden. 
 

           Vervolg jaarverslag 2019 op volgende pagina 



 

 

Vervolg jaarverslag 2019: 
 
Maandelijkse Nieuwsbrief : 
 

   Opmaak, lay-out en kopiëren van de nieuwsbrief : dhr. J. Kolder tot 
   sept. en daarna dhr. J. Booij. 

 
Website en ledenadministratie:  
 

   De heer J. Kolder tot sept. en daarna dhr. J. Booij. 
 
PR werk: 

   De heer A.  Nijkamp. 
 
Verenigingscoördinator: 
 

   De  heer Benno de Jong, Utrecht. 
 
Regiocoördinator (zuid): 
 

   De heer Leo Moerman uit Hoogeveen. 
 
Regionaal consulent KBO-PCOB voor de noordelijke provincies: 
 

   De heer Albert Roetman 
 

Sponsoren : 
 

   Ook in 2019 hebben wij van de 21 sponsoren een bijdrage mogen 
   ontvangen. 
   Wie dit zijn kunt u zien in ons Nieuwsbrief. 
   Mede dankzij onze sponsoren hebben wij een andere professionele 
   printer kunnen aanschaffen. 

 
Kascommissie 2019 : 

 
   De heren H. Bron en H. Treep.      

 
Samenstelling van het hoofd-bestuur en subcommissie : 

 
HOOFDBESTUUR: 
 
1e voorzitter   : mevr. J. Veenstra - van Berkum.        
2e voorzitter   : dhr. K. Dijk.   
secretaris       : vacant. 
notulist           : mevr. T.van der Wal.                   
1e penningmeester  : mevr. C. Afman. 
2e penningmeester  : dhr. G. Wiersma. 
bestuurslid/activiteiten : mevr. M. van Yperen. 
webmaster/ledenadm. : dhr. J. Booij.  
 
SUBCOMMISIE: 
 
P.R. ledenwerving  : dhr.A. Nijkamp. 
Coördinator “lief en leed”   : mevr. G.de Leeuw-Geerdes. 
Hoofdbezorging   : dhr. W. Marskamp.      


