
In dit nummer: 

Blz. 1:  

Van het bestuur. 
2021. 
Samen sterk 
 
Blz. 2 :      
Waardig ouder  
worden. 
 
Blz. 3:    
In Memoriam. 
 
Blz. 4:  
Verjaardagen 
Psychische klachten. 

Secretariaat KBO en redactie   

Klazien Elfrink  

            Biezenbrugstraat 14  

       7741 EC Coevorden               
Tel: 0524-513397 

Email:kbocoevorden@gmail.com  
 

Redactie Nieuwsbrief: 
Johan Elfrink  

Email:johanelfrink@gmail.com                    
 

De website van KBO Coevorden 
is te bereiken via 

www.kbocoevorden.nl   
 

 De volgende Nestor met 

nieuwsbrief  komt uit op  

Woensdag 24 februari 2021 

Rabobankrekening van de                

KBO Coevorden is:  

NL94RABO 0312616171 

Het bestuur wens u allen een goed en gezond 
nieuwjaar. We hopen dat u de feestdagen goed 
bent door gekomen en onze grootse wens is dat 
we dit jaar weer gezellig bij elkaar kunnen ko-
men op onze KBO bijeenkomsten. Maar geduld 
is een schone zaak, dus we houden de moed er 
nog even in.  

Het was erg jammer dat we dit jaar niet met on-
ze familie samen konden zijn en naar de kerk te 
kunnen gaan om daar de kerst te vieren. Maar 
gelukkig konden we het wel volgen op internet. 
We gaan er van uit dat we de volgende kerstda-
gen weer samen met onze geliefden kunnen 
vieren. Voorlopig moeten we nog voorzichtig zijn 
maar u hoort van ons zodra we weer bij elkaar 
kunnen komen op onze gezellige bijeenkom-
sten.  
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Van het bestuur 

2021  
Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar. 

Maak daarvan iedere dag bijzonder. 

Wij wensen u het allerbeste en het mooiste wat er is. 

En telkens weer opnieuw een ander heel nieuw wonder! 

 

Samen sterk 

 

Niet steeds meer weg  

Niet alles kunnen zien 

Geen talloze afspraken 

Geen feestjes bovendien 

Maar wel grootse momenten 

Binnenshuis en met elkaar  

Want die beleef je hier  

En niet alleen maar daar 

 

Jaargang  25 nummer  2 

 

Februari 2021 
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Manifest ‘Waardig Ouder Worden’   
Wij geloven in een samenleving waarin we gezien en gewaardeerd worden. 

Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht onze leeftijd, waarin wij als ouderen zoveel 
en zo lang mogelijk zelf de regie hebben. Het is prettig om gewaardeerd te worden om wie we zijn, 
goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen en een plek die we met recht thuis kunnen noemen.  
Enkele punten die het Manifest in onze samenleving voor ogen heeft: 

1. Zet  in op een brug tussen jong en oud; we hebben elkaar nodig  

2. Investeer in generatie woningen en  kleinschalige concepten 

3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op de oude dag 

4. Stimuleer en beloon mantelzorgers en vrijwilligers 

5. Gebruik de maatschappelijke diensttijd om jong en oud bij elkaar te brengen 

6. Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud 

7. Maak Nederland dementievriendelijk 

8. Investeer in passende en palliatieve zorg 

9. Borg de toegang tot geestelijke verzorging 

10. Houd oog voor de ouderen in en na de coronatijd 
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IN MEMORIAM 
 
Omdat er dit jaar in januari wegens corona geen H. Mis kon plaatsvinden,  

konden ook de overledenen van de KBO leden niet worden genoemd.  

 
 

Hierbij gedenken we alle overleden leden in 2020 

 

Gradus Beukeveld 

Carla Plas - te Riele 

Riek Lankhorst-Alsters 

Dora Sewuster-Roewen 

Jouke Niemarkt 

Jan van de Knoef 

Georg Muller 
 

Dat zij allen mogen rusten in vrede. 
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We wensen alle jarigen in de maand januari en februari  

een gezellige en fijne verjaardag toe.  

 

Hartelijk Gefeliciteerd.  

 

PSYCHISCHE KLACHTEN  
Wanneer is het tijd om naar de dokter te gaan? 

Als je in de knel komt door somberheid, gestrest of angstig bent en 
last hebt van slapeloosheid, kun je beter bij de huisarts aankloppen. 

Bereid het gesprek voor door je klachten op papier te zetten en 
neem het briefje mee. Denk goed na wat je van de huisarts wil. Zo-
als een doorverwijzing, medicijnen of wil je alleen je hart luchten? 
Vraag alles wat je graag wilt weten, anders blijft een vraag door je 
hoofd spoken.  
 
Mensen met psychische problemen willen ’s ochtends vaak in bed 
blijven liggen. Door een goede dag structuur kun je klachten vermin-
deren.  
Adviezen zijn: Zo veel als het mogelijk is, bewegen door fietsen of 
wandelen. Praten over je worstelingen want door het te delen wordt 
het lichter door het bespreekbaar te maken. 
 
De huisarts kan je helpen om de best passende hulp te vinden. Een 

verwijzing is niet altijd nodig, want in de huisartsenpraktijk kun je ook vaak hulp krijgen van een 
ondersteuner die gespecialiseerd is in het behandelen van milde psychische klachten. Zo’n prak-
tijkondersteuner biedt een luisterend oor en kan adviezen geven om bijvoorbeeld meer energie te 
krijgen. 
 
Hoe kunnen anderen helpen? 
Sommige mensen kunnen hun klachten goed maskeren. Maar als je merkt dat een familielid een 
vermoeide indruk maakt, passief is, niet meer lacht, onrustig slaapt, snel geïrriteerd is of een kort 
lontje heeft, dan kan er iets aan de hand zijn.  
Breng je zorgen ter sprake. Vaak is het dan een enorme opluchting dat er eindelijk over gespro-
ken mag worden.  


