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De maand februari is al weer 
voorbij. Het was een korte 
maar bijzondere maand.  
Op de eerste plaats moesten 
we afscheid nemen van onze 
geliefde pastoor Tjepkema. 
Het is vreemd dat hij nu weg 
is. Onze kerk en de Immanuel 
Parochie heeft veel aan hem 
te danken.  
We hadden ook deze maand 
veel extreem weer. Sneeuw- 
en ijspret wat we in lange tijd 
niet meer hebben gehad. Het 
was wel een leuk verzetje  tijdens de langdurige Lockdown.  
Maar ook in temperatuur waren er grote verschillen. Want we gingen van -
10 naar + 20.  
Toch wonderlijk dat dit allemaal kan gebeuren in zo’n korte periode.  
Maar nu kunnen we het voorjaar weer ruiken in de lucht en genieten van 
het mooie weer. Laten we met elkaar de positieve dingen van het leven 
zien. Zo kunnen we het allemaal volhouden.  

Pagina 1 

Van het bestuur 

 

Jaargang  25 nummer  4 

 

April 2021 



Pagina 2 

ONDERZOEK EENZAAMHEID OUDEREN 

Geachte meneer/mevrouw, 
  
Wij zijn 5 eerstejaars studenten aan de Radboud Health Academy. Op dit moment zijn we bezig 
met een Innovatieproject. Het innovatieproject is een groot project waarbij we een innovatie moe-
ten bedenken voor een zelf gekozen probleem. Het door ons gekozen onderwerp gaat over een-
zaamheid onder thuiswonende ouderen (75+). De bedoeling is dat wij als studenten een oplossing 
voor dit probleem bedenken. 
  
Een belangrijk onderdeel van dit project is het verzamelen van informatie, zodat we het probleem 
nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Dit helpt ons om met een goede oplossing te komen. Wij 
hebben ervoor gekozen om dit onder andere te doen aan de hand van een enquête. 
  
Onze vraag is of u ons zou willen helpen met de verspreiding van de enquête onder de ouderen. 
Het is in deze tijd moeilijk om in direct contact te komen met ouderen en hen zo te benaderen voor 
het invullen van de enquête. KBO Drenthe zou bijvoorbeeld de link naar de enquête kunnen plaat-
sen op hun website en in hun nieuwsbrief of de link naar enquête naar ouderen kunnen mailen. 
Hiermee zou u ons erg helpen met ons onderzoek. In de bijlage vind u de enquête en onderaan 
vind u de link die u kunt gebruiken voor het verspreiden ervan. 
  
We zien uw reactie graag tegemoet. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Juda Hak, Juliëtte aan de Stegge, Roos van der Horst, Juliënne van Oeteren en Lianne van de 
Valk 
  
 
Als er belangstelling is om hier aan mee te doen stuur dan een mailtje naar KBO Coevorden 
kbocoevorden@gmail.com want dan sturen wij de link via de mail naar u door. Dan hoeft u 
onderstaande link niet helemaal over te typen. 
  
Link naar enquête: https://docs.google.com/forms/
d/101xSe5_6A9SQBt9tPZaxAWjp7giS03nWBL3I4sSuLXc/viewform?edit_requested=true 

mailto:kbocoevorden@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/101xSe5_6A9SQBt9tPZaxAWjp7giS03nWBL3I4sSuLXc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/101xSe5_6A9SQBt9tPZaxAWjp7giS03nWBL3I4sSuLXc/viewform?edit_requested=true
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VAN HARTE GEFELICITEERD 

 

Alle jarigen in de maand april 

 
Concert 

 
Het klinkt elke dag  
als muziek in m’n oor. 
De prachtige zang  
van het vogeltjeskoor. 
Mijn gevleugelde vriendjes  
fluiten hun lied. 
Een concert in mijn tuin  
waar ik zo van geniet. 
 
Muziek in een taal  
die niemand verstaat. 
Van ’s morgens al vroeg 
tot ’s avonds heel laat. 
Ik hoor geen geklaag  
en allen doen mee. 
Ach, klonken wij mensen  
maar ook zo tevree. 

Start de ochtend met een glimlach naar jezelf in de spiegel. 
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Senioren gezocht voor onderzoek gezond ouder worden 
Wij zijn Jelle en Floor, twee promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen en Marly, een stagiai-
re bij Jelle en Floor van de opleiding toegepaste psychologie. Op dit moment zijn wij een onder-
zoek aan het opstarten waarin we kijken naar mogelijke manieren om de mentale gezondheid en 
het welbevinden van senioren te verbeteren. Wij zijn daarom op korte termijn op zoek naar deel-
nemers uit de regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe). Graag willen wij u vra-
gen om een moment van uw tijd te nemen voor een vraag namens ons. 
 
 Wij vragen ons namelijk af of u misschien mee zou kunnen en willen helpen met het werven van 
senioren. Uw vereniging sprak ons aan doordat u zich inzet voor een samenleving waarin senio-
ren volwaardig mee kunnen doen en op een prettige manier ouder kunnen worden. Dat vinden 
we mooi om te zien! Met ons onderzoek hopen we hier ook aan te kunnen bijdragen. 
 
In ons onderzoek zullen senioren meedoen aan een online cursus van drie maanden. Het gaat in 
dit geval om het volgen van een cursus Engels, een muziekcursus met gitaarles of een laag-
drempelige lezingenreeks over wetenschappelijk onderzoek. We onderzoeken, door middel van 
vragenlijsten en testen vooraf en achteraf, of de deelnemende senioren mentaal fitter zijn gewor-
den en/of hun welbevinden is verbeterd. Bovendien komen de deelnemers online in contact met 
andere cursisten. 
 
Qua deelnemers zoeken wij hiervoor op dit moment senioren tussen de 65 en 85 jaar oud, die 
over het algemeen gezond zijn en op het moment geen of slechts lichte geheugenklachten heb-
ben. 
 
Daarom vragen wij u graag of u misschien mogelijkheid ziet in het meehelpen met het werven 
van senioren door bijvoorbeeld onze wervingstekst te delen of door mogelijk geschikte leden te 
vragen of wij hen telefonisch of per mail mogen benaderen. U zou ons hier erg bij helpen en we 
zouden uw medewerking erg op prijs stellen. Indien u geïnteresseerd bent hebben wij een wer-
vingstekst klaarliggen die wellicht in een nieuwsbrief, op uw site of op sociale media kan worden 
geplaatst of via e-mail kan worden gestuurd. Deze kunnen we in een nadere e-mail, mocht u  
interesse hebben, naar u opsturen. 
  
Graag willen wij u alvast hartelijk danken voor uw tijd. 
 
Als u vragen heeft over ons onderzoek, dan beantwoorden wij deze graag. 
 
We hopen dat u mogelijkheid ziet om ons te helpen! 
 
FA Onderzoek Langer Mentaal Fit, FA <cogflex@rug.nl> 
Met vriendelijke groet, 
 
Jelle, Floor & Marly  
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