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Afdeling Meppel Nieuwsbrief 

2022 Oktober 

Nummer 2 

Jaargang 30 

Alvast  Noteren Wat Wanneer Waar 

19 oktober Lezing   Mennozaal 
Vledderstraat 20 

Alle activiteiten beginnen om 14.30 uur (tenzij anders aangegeven)  

K.B.O. – afdeling Meppel 
 UITNODIGING  

“De Waddenzee” op woensdagmiddag 19 oktober 

De gezamenlijke bijeenkomst wordt deze keer georganiseerd door KBO-
Meppel. Het thema van deze middag is “DeWaddenzee”.     

Bestuur en leden van PCOB-Meppel worden van harte uitgenodigd.                                                           

Mevrouw Karla Leeftink is natuurfotografe en komt over dit thema een lezing 
met PowerPoint presentatie geven.                       

Na afloop wordt u in de gelegenheid gesteld om fotomateriaal op ansichtkaart 
van haar te kopen. 

Wij zien u graag! 

Aanvang;  14:30 uur Tijdsduur; 2 uur met pauze  

Kosten;  €2,00 pp, voor koffie en of thee. 
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Als u deze nieuwsbrief in de brievenbus ge-
vonden hebt, is onze eerste contactmiddag 
alweer achter de rug, 
Een fijne middag met een levensverhaal van 
Nahid uit Iran. 
 
 
 

We  hoorden hoe zij daar leefde, gevlucht is en hoe ze haar plekje in Meppel 
heeft gevonden. 
Ze liet ons aan het eind van de middag genieten van verschillende Iraanse hap-
jes, al met al was het een fijne middag.  
 
Onze volgende middag op 19 oktober zal een heel andere zijn. 
We gaan nl. op visite bij onze buren van de K.B O, 
We zijn dankbaar dat dit weer mogelijk is. We hopen dat veel van onze leden 
meegaan naar de Menno zaal en we samen een fijne middag hopen te krijgen 
onder Zijn zegen. 
 
Gaat u ook nog wel eens op visite? Of even buurten bij een buurman of buur-
vrouw? Want ook dan kunnen wij het verschil maken. 
Ga op de contactmiddag eens zitten bij iemand die u niet zo goed kent, 
Ook dan bent u bezig met het werk van Gods koninkrijk. 
Elke dag is een gave van God, laten wij ons licht laten schijnen op ons eigen 
plekje, zodat ook anderen door ons het licht mogen zien. 
 
Een oud kinderversje zegt:  
 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht 
En Hij wil dat ieder tot Zijn ere schijn, 
Jij in jouw klein hoekje en ik in’t mijn. 
 
 
Zullen we dat allemaal proberen? Dan gaat door ons heen het licht van Jezus 
schijnen op de aarde. 
 
 
Allemaal Gods zegen gewenst,  
 
 

        Joke 

Van de voorzitter 
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 Voorlopige agenda seizoen 2022 / 2023 

Mutaties 

Verhuisd : 
 
Mevr. J.A. Hoekerswever van Lepelaar  50 naar Reestlaan 58 7944 BC Meppel 
Mevr. N.C. Korbee van Zwolle     naar Reestlaan 2/211 7944 BB Meppel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 oktober 
 

Karla Leeftink 
Zij toont een diaserie, het thema daar-
van is “De Waddenzee”. (Met de KBO) 
 

16 november 
 

Emmy Jansen 
Lezing over ‘de Wilde Ganzen’ 
+Colletcte 
 
21 december Kerstmiddag 
 
Jan Wiersma  
Kerstverhaal over vadertje Panov. 
Met in de pauze een hapje en een 
drankje. 

 
18 januari 
 

Wietske Kooijker 
Nieuwjaarsmiddag. Met een hapje en 
een drankje 
 

15 februari 
Jaarvergadering (met bingo) 
 
 
 
 

15 maart (Pasen) 
 

Gerda Kloek 
Geloven met je handen 
 
 
19 april 
 

Joke Verweerd 
Lezing over van Pasen tot Pinksteren 
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Uit het seniorenjournaal van 29 september, oftewel weetje uit het hele land. 

 

Drie manieren om er plezier in te houden 
 

Met de campagne ‘drie manieren om er plezier in te houden’ wil Groningen, bij het 
begin van de Week tegen Eenzaamheid, ouderen uitdagen. De campagne richt de 
schijnwerpers op een drietal activiteiten die verder gaan dan ontmoeten alleen: 
UP!-gesprekken, Grip & Glans en Samen Vitaal. De trekkers van 3manieren.nl 
zijn: Humanitas, WIJ-Groningen en Gemeente Groningen. 
 

Geloof in zelfredzaamheid doorgeschoten 
 

Het geloof in zelfredzaamheid van oudere mensen is in de politiek doorgeschoten. 
Dat zei Commissaris van de Koning Jaap Smit volgens Vlaardingen in het Nieuws 
bij de opening van een zorggebouw. In de laatste fase van het leven “dreigt dat er 
te weinig zorg is, enerzijds omdat de overheid te veel op de koers van zelfred-
zaamheid zit, anderzijds omdat ouderen zelf het accepteren van zorg te lang uit-
stellen vanuit een onrealistisch beeld van wat ze nog kunnen”. 
 

Stimuleer ouderen te blijven werken 
 

Om het arbeidspotentieel te verhogen, ligt volgens een commentaar van de Volks-
krant een reeks maatregelen voor de hand. Zoals: stimuleer ouderen met al hun 
ervaring ook na hun officiële pensioenleeftijd actief te blijven - al is het maar voor 
een of twee dagen. 
 

De trukendoos van de thuiszorg 
 

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dankzij allerlei slimme technische snuf-
jes kan dat steeds beter. Als een nieuwe cliënt zich aanmeldt voor thuiszorg bij Ca-
rintreggeland, komt eerst een medewerker langs met een grote koffer vol hulpmid-
delen. Wat zit er allemaal in deze ‘trukendoos’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u dagelijks op de hoogte gehouden wil worden van deze nieuwsfeiten kunt u 
zich aanmelden op de site: www.seniorenjournaal.nl 
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Puzzelpagina 
 

Oplossingen  vorige maand                                             

Puzzel / raadsel van de maand  
 

Deze maand weer eens een paar ‘droedels’. 

Regels zijn regels 

Geen ruzie maken,  
gewoon oplossen 



Bestuur afdeling Meppel 
1

e
 Voorzitter: 

Mevr. J.P. Veenstra - van Berkum 
B. vd Helststraat 2A /3 
7944 XM  MEPPEL 
0522 - 259756 
joke.van.berkum@gmail.com 

Penningmeester: 
Mevr. C.M. Afman 
Rembrandtlaan 60/21 
7944 GK Meppel 
06 - 24 102 058  
cathy.afman@gmail.com 

Notulist: 
Mevr. T. van der Wal 
Burg. Mackaystraat 59 
7942 XS Meppel 
0522 - 246080 
tinkevanderwal@kpnmail.nl 

 
Webmaster/Ledenadm.: 
Dhr. J.J. Booij 
Jan Steenstraat 187 
7944 TT Meppel 
06 - 40 022 200 
redactie-pcob@jawebo.net 

Lid: 
Mevr. M. van Yperen 
Reestlaan 112 
7944 BC Meppel 
0522 - 240314 
mia.van.yperen@gmail.com 

Zomaar 
 

Ik kan mij dagenlang verstrooien 
Met ’n blocnote en een pen, 
Met gemijmer over leven, 
Over wie en wat ik ben, 
Maar mijn povere gedachten, 
Stijgen op als een ballon, 
Als ik zomaar zit te zitten 
In het gras en in de zon, 
 
 
 

 
 
Ik kan dagen, en soms nachten 
Denken over ’s levens lot, 
Over hopen en vertrouwen, 
Over liefde, over God, 
Maar het gekke is, ik voel me, 
Altijd dichter bij de bron, 
Als ik zomaar zit te zitten 
In het gras en in de zon. 
 

Toon Hermans 

Uit Het Groot Versjesboek 
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 Voorzitter: 

Mevr. W. Kooijker-Tiersma 
de Kampen 73  
7943 HB  MEPPEL 
0522—785510 
wkooijkertiersma@hetnet.nl 

Alg. adj. / PR / ledenwerving 
Dhr. A. Nijkamp 
Evesingepad 4  
7943 EJ MEPPEL 
0522-259623 
anijkamp@ziggo.nl 


