
Nieuwsbrief                 

VAN DE AFDELING ZWOLLE                                            nr 2 februari 2023

Het bestuur wenst u veel  heil en zegen in dit 
nieuwe jaar. 
We weten niet wat dit jaar ons brengen zal. 
Wat we wel weten dat is dat we het nieuwe jaar 
in mogen gaan met God, want Hij heeft zich 
aan u/jou verbonden. 
En dat we steeds mogen weten, waar wij ook 
heen gaan dat Hij altijd met ons mee gaat.  
 
De bijdrage voor deze maand is gemaakt door 
Rein Algera n.a.v. Mattheüs 5 – De 
zaligsprekingen met als titel: 
Tien woorden van geluk 
Op een berg als verbinding van hemel en aarde 
spreekt Jezus tien woorden van geluk, die 
richting wijzen om mensen naar Gods hart te 
worden. 
Gelukkig als je met een open geest mens durft 
te zijn, dat is leven naar de ruimte van Gods 
hart. 
Gelukkig als je verdriet durft te delen, dan maak 
je ruimte voor troost van God en mensen. 
Gelukkig als je mild kunt zijn, als je mensen 
ruimte geeft is er een wereld gewonnen. 
Gelukkig als je hartstocht uitgaat naar het recht, 
want gerechtigheid zal je hart verruimen. 
Gelukkig als je aanvult wat anderen te kort 
komen, zo krijg je deel aan de ruimhartigheid 
van God. 
Gelukkig als je wilt zien met een zuiver hart, dat 
is zien naar het hart van God. 
Gelukkig als uit jouw leven vrede spreekt, als 
“kind van God” zul je aangesproken worden. 
Gelukkig als je risico durft te lopen, omdat je 
doet wat recht is, dat is leven naar de ruimte 
van Gods hart. 
Gelukkig zelfs als je uitgescholden, vervolgd of 
belasterd wordt, omdat je dit gelooft, zo gingen 
profeten je voor, zo volg je Mij na. 
Wees dan intens gelukkig, omdat je in de 
ruimte van Gods hart voorgoed ten goede 
geborgen bent. 
 

Aangifte inkomstenbelasting 2022 
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Laten 
we hopen dat het een goed en gezond jaar 
mag worden. Ook wens ik u veel heil en 
zegen toe.  
Het zal u niet verrassen dat ook in 2023 de 
fiscus weer zit te wachten op uw ingevulde 
aangiftebiljet inkomstenbelasting. Vanaf 1 
maart 2023 staat er een team voor u klaar 
om u te helpen bij deze jaarlijkse klus. Het 
team bestaat uit leden van de PCOB. Zij 

worden ook wel aangeduid als de HUBA-
medewerkers (Hulp Bij Aangifte).  
Hieronder vindt u hun namen. 
J. Barkema-Warns, 06-36271798 
H.J. Dekker, 038-454 74 66 
E. van Buiten, 038-454 42 88 
G. Hasewinkel, 038-453 07 73 
G. Jellema, 038-465 75 61 
E.W.S. Metselaar,038-465 17 45 
G.J. Poel, 038-54 00 54 
F.N. Ridderbos, 038-454 78 45 
J. Touwen, coördinator, 0529-49 72 00 
Heeft u hulp nodig, schroom niet en bel 
een van deze medewerkers.  
NB: De heer van Buiten biedt hulp aan 
degenen die wonen in AA-landen, 
Holtenbroek, Dieze-Oost en Stadshagen. 
 
Van de secretaris 
De persoonsgegevens worden gedeeld met de 
bezorgers om de verjaardagskaarten bij u te 
bezorgen en met bloemenhuis Van Gaal om 
een attentie te brengen voor uw trouwdag. In 
het kader van de wet op de privacy moet u 
toestemming geven om uw gegevens te delen. 
Wanneer u niet wilt dat de gegevens worden 
gedeeld, wilt u dit bij mij kenbaar.  
Gerrit Bargeman, secretaris 

 
Van de Activiteitencommissie 
De presentatie van de dames Lindy Striker en 
Margriet Kleefstra over “Ontzorg Jezelf Zwolle” 
werd redelijk goed bezocht. Het was een 
middag met een moeilijk onderwerp: het 
regelen van zaken met betrekking tot het 
levenseinde. Tijdens de gesprekken bleek dat 
er door de aanwezige leden verschillend over 
gedacht werd. Er zijn veel vragen waarop niet 
zo gemakkelijk een antwoord te geven is. Veel 
is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. 
 
Op 2 december hebben Sint en Pieten een 
bezoek gebracht aan Parkzicht. Daarbij was 
een leuke muzikale omlijsting door Ria op de 
piano en Piet Jacob met de accordeon. 
Sinterklaas Jan werd die middag feestelijk 
bijgestaan door dans Piet Miranda en muziek 
Piet Jacob. Het was een gezellige middag met 
een spelletje bingo als tussendoortje. En met 
veel presentjes en veel gelach….. 
 
Het bloemschikken voor de kerst kon niet 
doorgaan vanwege ziekte. Dat was jammer. 
 



De Kerstviering van de PCOB werd gehouden 
in de Zuiderhof in Ittersum - Zwolle Zuid. Bij 
binnenkomst stond de koffie en thee al klaar.  
Voorganger in deze viering was Jeroen Knol, 
kerkelijk werker van de Sionskerk en de 
Stinskerk. Het thema van de dienst was 
“Verlangen”. Er werden woorden gesproken 
tijdens de meditatie waarbij het verlangen om 
samen te vieren duidelijk naar voren kwam.  
Medewerking werd verleend door het 
interkerkelijk koor Promise o.l.v. dirigent Bert 
Bakker. Er werden prachtige liederen ten 
gehore gebracht. En Jeroen trad als extraatje 
ook als violist op. De samenzang werd begeleid 
door de pianist van het koor.  
Het kerstverhaal ging over het verschil tussen 
eenzaam en alleen. Je kunt eenzaam zijn met 
veel mensen om je heen. En als je alleen bent 
hoef je niet altijd eenzaam te zijn.   
Na de dienst was er stamppotbuffet en 
iedereen genoot van het samenzijn.  
We gingen na het eten tevreden en met een 
goed gevoel naar huis.  

 
Verder nodigen we u uit voor een middagje 
gezelligheid op 24 februari 2023 om 15.00 
uur in Parkzicht. De zaal is open vanaf 
14.30 uur. We beginnen dan met een 
optreden van de Home Maids uit Zwolle. Zij 
verzorgen onder andere 
huiskamerconcerten, maar deze keer 
komen ze naar onze eigen huiskamer in 
Parkzicht.  
Om ongeveer 17.00 uur sluiten we de 
middag af met een stamppotbuffet. De 
kosten voor deze middag bedragen € 20,-- 
per persoon. Dit is inclusief twee maal 
koffie of thee en een drankje.  
U kunt zich hiervoor aanmelden vanaf 30 
januari tot 13 februari. Dat kan door een 
berichtje te sturen naar Joke Kwakkel, 
mailadres jokekwakkel@kpnmail.nl of 
telefonisch op nummer 038 – 4600 405. In 
de zaal van Parkzicht is plaats voor een 
beperkt aantal personen. Wanneer er meer 
aanmeldingen zijn dan het aantal mensen 
dat we kunnen ontvangen dan hanteren we 
een reservelijst (op volgorde van 
aanmelddatum). U hoort bij aanmelding al 
of u als reserve staat genoteerd. 
Wilt u er voor zorgen dat de betaling vόόr 
13 februari overgemaakt is? Dit kan op de 
rekening van Stichting Actief Oud, 
rekeningnummer NL 85 RABO 0336 5713 
56, onder vermelding van “Stamppotbuffet”. 
 

Voor de komende tijd willen we de 
volgende activiteiten nog voor u uitwerken. 
Het Paasbloemschikken en de Paasviering, 
een opfriscursus “Het nieuwe fietsen” van 
Veilig Verkeer Nederland en een vertelling 
door de herder van de schaapskudde op 
de Lemelerberg, een optreden van de 
Vrouwencabaretgroep Pandora en de 
seizoensafsluiting op 19 mei 2023 
waarvoor we De Olde Deerns hebben 
uitgenodigd. 
Meer informatie hierover vindt u in de 
volgende nieuwsbrieven. 
Joke Kwakkel-Bronswijk 

 
Van de kunstcommissie 
RUSSISCHE AVANT- GARDE- 
REVOLUTIE IN DE KUNST 
Russische kunst en Oekraïne 
Op donderdag 16 februari hebben wij 
Marianne Wilts, kunsthistorica, bereid 
gevonden een eenmalige lezing te houden 
over dit interessante onderwerp. Tijdens de 
lezing doorloopt u een tijdlijn in de 
Russische beeldende kunsten. U herkent 
tijdens dit college Nederlandse 18e -
eeuwse architectuur in de Russische stad 
Sint Petersburg en maakt kennis met 
enkele van de beste Russische 
kunstenaars 
In de periode rondom de 20e eeuw heeft de 
Russische Revolutie invloed gehad op 
kunstenaars als Ilya Repin, Marc Chagall.  
Russische avant- gardisten probeerden 
met hun kunst industriële vormgeving en 
architectuur het Sovjetleven te veranderen. 
Zij maakten naam met hun radicale 
vernieuwingen in de schilderkunst. 
Na de Russische revolutie in 1917 riepen 
de Oekraïense nationalisten de 
onafhankelijkheid uit. De nieuwe hoofdstad 
Kiev was de broedplaats van avant-garde 
kunstenaars, totdat Oekraïne in 1922 
opging in de Sovjet Unie. Onder druk van 
Rusland verdwijnt de Oekraïense avant-
garde. 
Een actuele en zeer boeiende lezing! 

U kunt €5,- overmaken naar Stichting 
Actief Oud ,NL85 Rabo 0336571356 
o.v.v. “ Russische Avant-garde”, dit is gelijk 
de opgave. 
De lezing wordt gehouden in Parkzicht op 
donderdag 16 Februari en begint om 9.30 
uur. (zaal 9.00 uur open) 
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Trudie Modderman-Bosch 
 
Muziekluistermorgen door Martien 
Hovestad 
Thema : Onbekend,maar o zo mooi, 
Op deze ochtend wordt u meegenomen op 
een reis door de muziekgeschiedenis. 
We gaan muziek beluisteren die erg mooi 
is en waar veel over valt te vertellen, 
Misschien een spannende ochtend waarin 
het feest der herkenning niet volop 
aanwezig zal zijn. Motto is :Laat u 
verrassen en breidt uw kennis verder uit 
met prachtige muziekwerken die u wellicht 
nog niet kende omdat het niet in de top 400 
van klassieke muziek terecht kwam. 
https:www.nporadio4.nl/thema/klassieke-
top-400-lijst 
Datum 16 maart 2023 
Tijd 9.45-12.00 uur 
Zaal open 9.15 uur 
Kosten €10,-pp,dit bedrag overmaken op 
Stichting Actief Oud NL85RABO 
0336571356 te Zwolle 
onder vermelding van” muziekluistercursus 
2023“  
Als u betaald heeft, dan heeft u zich ook 
opgegeven. 
Plaats: Parkzicht. Jacob van Neckstraat 
146A 
Zaal open 9.15 uur. 
Aanmelden vanaf 15 februari 

Van de reiscommissie 
Bezoek aan museum De Proefkolonie, 
Frederiksoord, op dinsdag 2 mei 2023. 
Voor deze trip heeft zich inmiddels het 
maximum aantal deelnemers aangemeld. 
Als u nog belangstelling heeft wordt u op 
de reservelijst geplaatst. De deelnemerslijst 
voor dit uitje wordt verzorgd door ons 
commissielid Bert Holthof 
(b.holthof@ziggo.nl of 06-10114579). 
 
5-daagse vakantiereis naar de Harz 
(Duitsland)  van 22 mei t/m 26 mei 2023. 
Deze all-inclusive en unieke meerdaagse 
reis is volgeboekt en daarvoor is een 
reservelijstje aangelegd. Het kan zijn dat dit 
inmiddels  al is aangesproken en er ruimte 
is ontstaan. Als u dit wilt weten kunt u 
contact opnemen met ons commissielid 
Hans Dekker (dekkerhj@ziggo.nl of 06-
51823309).  
 

5-daagse fietsreis Rijn en Moezel van 11 
t/m 15 september 2023. 
Het aantal aanmeldingen voor  deze 
fietsvakantie in Duitsland is zo groot dat we 
ook voor deze reis een reservelijstje 
hebben.  We hebben echter nog niet alle 
informatie van Effeweg binnen over de prijs 
en het aantal beschikbare 
eenpersoonskamers, zodat de 
aanmeldingen nog niet kunnen worden 
omgezet in boekingen. Daarvoor vragen wij 
nog even geduld aan de aanmelders. Als u 
iets meer wilt weten over deze fietsreis dan 
kunt u terecht bij ons commissielid 
Femmeke Weijenberg 
(femmekeweijenberg@gmail.com of 06-
50475045). 
 
Dagtrip naar Taptoe Rotterdam op 
zaterdag 30 september 2023. 
We hebben bij de Gebo 50 kaarten in optie 
genomen voor een bezoek aan deze 
beroemde taptoe die jaarlijks wordt 
georganiseerd in de Ahoy-hallen. De 
kaarten zijn voor de matineevoorstelling 
van 15.00 uur. We vertrekken omstreeks 
12.00 uur vanaf de opstapplaatsen en 
sluiten de trip af met een driegangen diner 
in De Ossenstal in de bossen van Epe.  
Om ongeveer 22.30 uur zijn we dan terug 
in Zwolle. 
De prijs is € 88,= p.p. voor de kosten van 
de bus (Comfort Class Touringcar), de 
entree van de show:  1e rang, het diner en 
de begeleiding.  
U kunt zich aanmelden bij ons 
commissielid Bert Holthof, bij voorkeur 
per mail: b.holthof@ziggo.nl , anders 
telefonisch: 06-10114579. Gewenste 
gegevens: naam of namen van de 
deelnemer(s), adres(sen), telefoonnummer 
en –indien aanwezig- het e-mailadres, plus 
de naam en telefoonnummer van de 
contactpersoon in het geval van een 
calamiteit.  
Na aanmelding, en bij voldoende 
deelname,  ontvangt u later de nodige 
informatie over deze trip, zoals de wijze 
van betalen. 
 
Van de Penningmeester 
Een vriendelijk verzoek aan de leden die een 
acceptgirokaart ontvangen in januari 2023, om 
de contributie tijdig te betalen!!!. Jaarlijks ervaar 
ik een achterstand aan contributiebetalingen 
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van ongeveer 75 leden waar ik achteraan moet 
met bellen, mailbericht-of brieven moet sturen. 
Op tijd betalen bespaart extra kosten en tijd.  
Dik de Velde Harsenhorst, penningmeester 
PCOB afdeling Zwolle 

Wandelen 
In februari 2017 liepen we in Molecaten in de 
sneeuw. We zouden zo graag nog eens een  
sneeuwwandeling maken maar helaas, het is er 
niet meer van gekomen. 
In december hebben we het eerste deel van 
een wandeling rond Hoonhorst gelopen, en het 
tweede deel op 11 januari. 
Achter de molen en café Fakkert is een 
wijkcentrum gekomen waar je door vriendelijke 
dorpsgenoten allerhartelijkst wordt ontvangen 
en voorzien van een mok koffie of een glas 
thee. We hopen  hier nog vaker te komen, want 
behalve de horeca is het ook een prachtige 
omgeving om te lopen, of te fietsen. 
Onze volgende wandeling is donderdag, 2 
februari, reservedatum  7 februari. We gaan 
dan richting Balkbrug. We verzamelen om 
13.30 uur bij Loetje aan het eind van de 
Wipstrikkerallee. Graag een paar dagen van 
tevoren aanmelden bij Dini Verweij, 
tel.4214975. 
23 februari, reservedatum 28 februari gaan wij 
bij Mataram kijken of al of nog sneeuwklokjes 
bloeien. 

 
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 
Mevrouw R. Kappers 
Mevrouw M. Voskuilen 
Mevrouw T.J.J.M. Linders 
De heer J.G.K. Littooij 
Mevrouw Karin Kroek 
De heer R. Hofman  
Mevrouw H. Visscher 
De heer J. van der Steeg en mevr. H.D. van der 
Steeg-Scheffer 
Mevrouw A.M.T. Roos-Meutgeert 
 

Overleden leden 
Mevrouw J. Vos 
De heer A. Poortinga 
De heer P. van Berkel 
Mevrouw G.H. van de Wetering-Eilander  
Mevrouw K.H. Groeneveld-Pouwer 
De heer H. Veldman 
De heer O.H. Cazemier 

Mevrouw C. Waardenburg- Kind 
 

Traditionele Ierse zegen 
Dat de weg je tegemoet komt, 
dat de wind je steunt in de rug, 
dat de zon je gezicht warmt, 
de regen je veld vruchtbaar maakt  
en totdat we elkaar weer zien: 
dat God je in de palm van zijn hand bewaart. 
 
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.   
 
Stichting Actief Oud: Rekeningnummer  
NL 85 RABO 0336 5713 56 

 

De volgende Nieuwsbrief – nr. 3 verschijnt 
op 28 februari 2023.  Kopij inleveren vóór 18 
februari 2023 bij voorkeur per e-mail bij 
gerrit.bargeman@home.nl 
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