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Op het moment dat dit stukje wordt  
geschreven ligt er een dik pak sneeuw.  
 
Het is al enkele jaren geleden dat we zo 
veel sneeuw hebben gehad.  
 
Maar het is fijn om te zien dat er veel 
mensen plezier aan beleven.  
 
Wij als bestuur missen het contact met onze leden. 
Wij kregen het idee om een belronde te doen en onze  
ervaringen waren heel positief.  
Het was zo fijn om even met u te kunnen bijpraten. 
Van de meeste leden kregen wij te horen dat het goed gaat. 
Daar zijn we blij mee. 
Ook hebben we afgesproken dat u het aan ons doorgeeft als wij iets voor 
u kunnen betekenen.  
Ook voor de mooie ideeën natuurlijk. 
Daar rekenen wij dan ook op.  
Wij zijn samen KBO Coevorden. 
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Van het bestuur 

Op 17 februari begint de traditionele vastentijd, de 40 dagentijd is de aan-
loop naar Pasen.  
Het is een periode van bezinning. 
 
Bijvoorbeeld wat minder eten of minder alcohol maar het kunnen  
ook dingen zijn als minder Social Media of tv-kijken. 
Het gaat vooral om dingen waarvan u denkt ‘dat kan wel  
even wat minder’. 
Dat geeft vaak ruimte om te ervaren wat het effect is. 
Wij dagen u graag uit om samen met onze afdeling deze 40 dagen iets 
nieuws aan te gaan.  
Zo kunnen wij elkaar stimuleren, maar ook samen  
mooie ideeën bedenken. 
  
U kunt meedoen aan de belcirkel, mensen een kaartje sturen,  
met iemand gaan wandelen, extra aandacht geven aan iemand die het 
moeilijk heeft, het kan van alles zijn. 
Doet u mee? 

DE 40 DAGEN UITDAGING 

Jaargang  25 nummer  3 

 

Maart 2021 
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GEDICHTEN 

Bestelling 
Doe mij maar een gedicht ober, nee, eentje is  genoeg.  
Gezellig hoor zo’n versje bij mijn biertje in de kroeg. 
Vandaag iets vrolijks graag, want ja, het regent buiten al  
en ook het leven is te vaak voor mij een tranendal. 
Dus doe mij maar een leuk gedicht en geef hem er ook maar een. 
Want als je leest heb je een vriend en ben je nooit alleen.  
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Ik pluk de dag 

 
Ik pluk de dag en ben ’s morgens vroeg, 
Ik wil veel genieten, voor mij nooit genoeg 
Blij met vandaag, benieuwd wat het wordt 
Het leven is mooi, maar eigenlijk te kort 
 
Ik geef nooit een oordeel over wat er gebeurt 
Er wordt al zo veel geklaagd en gezeurd 
Ik laat het gebeuren zoals het vaak gaat 
Mij krijg je niet boos, ik maak me niet kwaad 
 
Verschillend zijn mensen, elk individu 
De ene poeslief, de ander zo cru 
Ik kies voor het lieve en ga voor geluk 
Zo creëer ik mijn leven, mij krijg je niet stuk 
 
Elke dag wil ik lachen, ik kies voor plezier 
Niet al te veel treuren, daarvoor ben ik niet hier 
En als ze me plagen neem ik het voor lief 
Ik huppel door het leven en denk positief!  
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20 JAAR KBO LID 
Door de corona perikelen heeft het bestuur minder vergaderingen gehad dan anders om-
dat er geen bijeenkomsten konden plaatsvinden.  
Daarom is het ons ontschoten om de leden te vermelden  
die in 2020 al 20 JAAR KBO LID zijn in Coevorden.  
Wij waarderen het enorm dat leden KBO Coevorden zo lang trouw zijn.  
 

Mevr.  T.M.  Assen-Wolken    
Mevr.  M.G. Borgman-Plas     
Mevr.  H.G.  Eijsink-Schartman 
Mevr.  M.  Goselink-Rottink    
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  

MEDEDELINGEN 

NIEUWE DONOR WET 
Aan alle leden van de vereniging, 
 
Via de media hebt u vast gehoord over de nieuwe donorwet, die op 1 juli is ingegaan. 
Het onderwerp gaat ons allemaal aan, omdat we onze keuze over orgaan- en weefseldo-
natie moeten vastleggen. Daarom is het belangrijk dat u voldoende weet over de wet en 
de betekenis ervan voor u, en over orgaan- en weefseldonatie.  
Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bieden wij u twee 
video’s aan met informatie over de nieuwe donorwet en over orgaan- en weefseldonatie. 
  
Video 1: De nieuwe donorwet, wat betekent dat voor u? 
De eerste video laat zien wat de nieuwe Donorwet inhoudt en wat er is veranderd. De 
video gaat in op de keuzes die u kunt maken en hoe u deze vastlegt in het Donorregister. 
https://vimeo.com/456488846 
 
Video 2: Orgaan- en weefseldonatie, wat betekent dat? 
De tweede video legt uit wat het betekent om na uw dood organen of weefsels te done-
ren. U ziet hoe de procedure verloopt en welke organen en weefsels u kunt doneren. En 
een ontvanger van een donorhart en een nabestaande van een donor doen hun verhaal. 
https://vimeo.com/456489326 
 
Hebt u nog geen keuze vastgelegd in het Donorregister? Dan ontvangt u tussen septem-
ber 2020 en maart 2021 een brief van het ministerie van VWS met de oproep om uw 
keuze vast te leggen. We hopen dat u na het bekijken van de video’s voldoende geïnfor-
meerd bent om een keuze te maken.  

https://vimeo.com/456488846
https://vimeo.com/456489326
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We wensen alle jarigen in de maand maart  

een gezellige en fijne verjaardag toe.  

 

Hartelijk Gefeliciteerd.  

INTERNET 

Verplicht op internet: senioren zijn het zat! 

Negen van de tien internetloze en de helft van de online senioren zijn het over één ding 

eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te 

doen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Bijna alle senioren vin-

den daarom ook dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor 

mensen zonder internet. 

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Het kan niet zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet ge-
bruiken. Daar  moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.” 
 
Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en 
te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat 
ze te oud zijn of er geen geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren zal online 
gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft van de offline senioren geeft aan nooit te zul-
len internetten. 
 
Ruim de helft van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat 
ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen 
en bankzaken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte 
en bij het maken van afspraken met zorgverleners. 
KBO/PCOB Belangenbehartiging. 

De KBO afdeling Coevorden laat u weten dat alle leden die in het bezit zijn van de  
Doe-Mee-Pas in aanmerking kunnen komen voor een korting op de contributie,  
ons jaarlijkse reisje of op één van onze gezellige bijeenkomsten.  

DOE MEE PAS 


