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Rabobankrekening van de                

KBO Coevorden is:  

NL94RABO 0312616171 

Alle KBO en PCOB bestuursleden van de regio’s Drenthe waren in januari 
uitgenodigd voor een bijeenkomst met de voorzitter van de KBO-PCOB 
mevrouw Manon Van der Kaa in Westerbork. Daar heeft ze een lezing  
gehouden over de gang van zaken over de samenwerking met de PCOB.  
Ze vertelde hoe het vanaf het begin was gegaan tot hoe het er nu  
voorstond.  
Het was ontzettend veel informatie, maar het kwam er op neer dat het al-
lemaal heel moeizaam op gang komt. De grootste regio’s met de meeste 
ledenaantallen in het zuiden van ons land  liggen nogal eens dwars.  
Er zijn  teveel regels en wetten waar rekening mee gehouden moet wor-
den. Toch wordt de samenwerking niet opgeheven en gaan ze de moed 
niet verliezen. Het valt alleen nog  tegen om de juiste formule te vinden. 
Uiteindelijk willen alle verenigingen graag samenwerken.  
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Van het bestuur 

Jaargang  24 nummer  3 

 

Maart 2020 

2013 

Rijbewijskeuringen in Coevorden 
Coevorden - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen in "De Voorde", Voorde 2 medisch laten keuren voor de verlenging 
van hun rijbewijs op de volgende data: 

Vrijdag 06 maart 
Vrijdag 27 maart 
Vrijdag 17 april  
Een afspraak maken met de arts kan via Regel-
zorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl. 
 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.  
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.   
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulan-
ceregeling adviseert Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen 
minimaal 4 maanden voor einddatum van Uw rijbewijs. Deze regeling 
maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te 
rijden. Meer informatie over de regeling vindt u 

op www.regelzorg.nl. 
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverkla-
ring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met 
SMS code op mijn.cbr.nl 
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste ge-
meenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en 
opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de pa-
pieren die de arts moet invullen, het keuringsverslag, thuisgestuurd 
krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.  

http://www.regelzorg.nl/
https://www.regelzorg.nl/news/28/49/De-5-meestgestelde-vragen-over-de-tijdelijke-coulanceregeling-van-de-seniorenrijbewijzen
http://mijn.cbr.nl/
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AGENDA  

Wo   18 maart   Jaarvergadering    14.30 uur   

Do    19 maart   Spelochtend           9.30 uur 

Do    16 april    Spelochtend           9.30 uur    

Voor een nieuw lid 
Voor € 25,= per jaar krijg je onschatbare waarde terug! 

Een bericht voor uw vrienden of kennissen die nog geen lid zijn! 

Daar komt ons 10*tal: 

1. 10 x per jaar ons magazine met de nieuwbrief 

2. Elke maand een activiteit een Spelochtend in ons St. Antoniusgebouw. 

3. 5 x per jaar thema bijeenkomsten. Daar vind je gezelligheid, creativiteit en ontmoeting.  

4. Een eigen website waar foto’s en het laatste KBO-PCOB nieuws staat vermeld. 

5. Korting op de Ziektekosten 

6. Korting op Energiekosten 

7. Servicetelefoon, Juristentelefoon en Pensioentelefoon. 

8. Ieder jaar wordt er bij universiteiten en hogescholen onderzoek  gedaan over actuele en 

belangwekkende onderwerpen voor senioren. 

9. Voor alle senioren in zijn algemeenheid wordt er vanuit de landelijke organisatie overleg 

gevoerd met politieke partijen en op de ministeries over veiligheid, huisvesting, pensi-

oen vraagstukken, de digitale wereld om ons heen en vanuit de overheid, inkomens- en 

koopkrachtpositie, gezondheids- en ouderenzorg, rijbewijs verlenging 75+ers, zinge-

vingsvraagstukken enz. enz. 

10. En… er is een heuse datingsite! 

Genoeg redenen dus om onze KBO vereniging  te sponseren met uw lidmaatschap. 

———————————————————————————————————————————- 

KBO LEDEN DIE IN 2020  AL 20 JAAR LID ZIJN  

Mevr. T.M.  Assen-Wolken  

Mevr. M.G.  Berken-Schwieters 

Dhr. J.H.   Berken 

Mevr. M.G.  Borgman-Plas 

Mevr. H.G.   Eijsink-Schartman 

Mevr. M.  Goselink-Rottink 

Dhr. J.H.  Klompsma 

Mevr.  H.C.M. Leijendekker-Feijen 

Dhr. C.P.N.    Leijendekker 

Mevr. G.          Plas-Knol 

Mevr. B.           Sewuster-v.d.Veen 

Mevr.  M.G.     Timmerman-Wibier 

Dhr. F.H.K.    Zaalberg  
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KOOK CURSUS 2020 

Ook dit jaar is er weer een kookcursus en 
wel op de donderdagen 5 maart, 19 maart 
en 26 maart van 17.00 – 19.00 uur. 
Het wordt gehouden in de Nieuwe Veste. 
Ingang aan de Graaf van Heiden  
Reinesteinlaan 2.  
De kosten zijn € 20,= p.p. voor drie  
dagen. 
Er kunnen zich maximaal 16 personen 
opgeven, dus VOL IS VOL! 
U kunt zich opgeven bij Annet ter Haar. 
Tel: 0524 516645 
Wel even doorgeven of u een speciaal 
dieet heeft. 
 

———————————————————————————————————————- 

Er loopt iemand met mij mee 
 

 

 

Er loopt iemand met mij mee die waarschuwt bij gevaar, 

En soms als ik het niet verwacht,  

word ik haar opeens gewaar 

Er is vrede diep in mij, ’t licht in de duisternis 

Ik weet dat wat me nu omgeeft, van andere sferen is 

En toch is het me zo vertrouwd, er is geen angst in mij 

Dat we er niet alleen voorstaan, maakt me ontzettend blij 

Wie ben ik, dat ik ervaar, dat er engelen met me meegaan 

Vanaf dat ik geboren ben, tot aan het eind van mijn bestaan. 
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Alle jarigen in de maand maart  

Van Harte Gefeliciteerd! 

 

OUDER WORDEN KOMT MET GEBREKEN 
“Ouder worden komt met gebreken,” een uitdrukking die vaak  gebruikt wordt als iemand zich 
verontschuldigd als ze je even niet hebben verstaan.   
Ouderdomsslechthorendheid hoort nou eenmaal bij het ouder worden. 
We lachen even, herhalen onze vorige zin, en besteden er verder weinig aandacht aan.  
Maar wist je dat gehoorverlies ook kan leiden tot eenzaamheid?  
Dat blijkt uit recent onderzoek van het VU Medisch Centrum.  
         

SORRY DAT IK DOOF BEN 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIE GEEN DRUPPEL 

Jan: Bij ons thuis komt absoluut geen druppel alcohol op  tafel. 

Piet: Bij ons ook niet, we schenken onze glazen altijd heel voorzichtig in! 

Mensen ik zou iets willen zeggen 
Het is zo moeilijk uit te leggen 
Want het komt zo dikwijls voor 
Dat ik het, echt waar, niet hoor. 
 
Jullie schreeuwen dan soms hard 
Neem mij liever eens apart  
Dan kun je er van op aan 
Dat ik het beter kan verstaan 
 
Het komt o zo heel vaak voor 
Dat ik het niet versta, maar wel hoor 
Mensen zeggen dan al gauw 
“Luister, ik heb het tegen jou!” 

Het doet mij heel veel verdriet 
Als wordt gezegd: “Je luistert niet” 
Praten meerderen tegelijk 
Weet ik echt niet waar ‘t op lijkt 
 
Dat ik niet goed reageer 
Op afstand van een meter of meer 
Denk er maar eens over na 
Dat ik er dan buiten sta 
 
Dit is om aandacht te trekken 
Ik denk heus niet: “Laat ze maar verrekken” 
Maar om er een beetje bij te horen 
Ook al heb ik slechte oren! 


