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Van het bestuur 
Wat gaat de vakantietijd toch snel. Vooral met deze mooie zomer die af 
en toe wel héle warme dagen had. Ondanks die warmte konden groot en 
klein er allemaal van genieten. 
Het bestuur heeft in deze tijd niet stil gezeten want we zijn blij dat we twee 
nieuwe leden hebben gevonden die zich bereid hebben verklaard dat ze 
ons willen ondersteunen als bestuurslid. Het zijn de heren  
Theo Blaauwgeers en Gijs van Eijden. 
Tevens heeft Mieke Hartong zich bereid gevonden om als voorzitter in het 
bestuur te functioneren. Helaas is het ons nog niet gelukt om een  
penningmeester te vinden want Klazien moet stoppen wegens haar ge-
zondheid. En dat geldt ook voor Leida Colmer. 
Nu we weer in september van start gaan, verwachten we dat de activitei-
ten in de komende maanden weer uw aandacht gaan krijgen.   
  
AGENDA: 
Do  08 september Spelochtend 9.30 uur St. Antoniusgebouw 
Wo 14 september 2

e
 Fietstocht  13.30 uur Start aan de Spoorsingel  

Wo  21 september Ledenbijeenkomst 14.30 uur St. Antoniusgebouw 
Do   13 oktober Spelochtend 9.30 uur St. Antoniusgebouw 
 

Toelichting:   

* Op 2
e
 fietstocht woensdagmiddag 14 september, vertrekken we weer 

vanaf de Spoorsingel om 13.30 uur. Na afloop wordt iedereen dan  

verwacht in het St. Antonius-gebouw om gezellig na te praten met een 
drankje en een hapje.  
We hopen dat u weer van de partij bent en dat het weer ook mee werkt. 
Tot dan! U kunt zich opgeven vóór 07 september bij: 
Jan Ambergen tel: 516290 
Roelof Woering   tel: 514158 
De eigen bijdrage is € 7,50 p.p. te voldoen bij de start. 
Tijdens de ledenbijeenkomst op 21 september kunt u kennis maken met 
de nieuwe bestuursleden.  
* We doen een dringende oproep aan u om ons te helpen zoeken 
naar een nieuwe penningmeester ! 
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Ouderenbonden houden Seniorentref 

 

Donderdag 29 september 2022 houden de Katholieke Bond voor Ouderen Dren-
the en de Protestant Christelijke Ouderen Bond Drenthe gezamenlijk een ont-
moetingsdag voor alle senioren 50+ in Drenthe. 

De dag zal als thema hebben “Drentse senioren op weg naar 2030”. 

 

Op 10 mei heeft het platform samen met de Landelijke Consulent van de PCOB een 
ontmoetingsdag georganiseerd als nieuwe start na corona met alle bestuursleden van 
zowel KBO als PCOB in Westerbork. Vanuit de aanwezigen kwam de vraag om op 
korte termijn een Drentse ontmoetingsdag voor alle  

50 plussers van Drenthe te organiseren. 

 

Op donderdag 29 september wordt in het kerkelijk Centrum De Voorhof in Westerbork 
deze Seniorentref georganiseerd. Behalve de leden van beide Bonden worden ook 
belangstellenden van harte uitgenodigd. Kosten zijn €10,- per persoon, dit is met 
lunch. 

Opgave voor 19 september bij uw plaatselijke afdeling is in verband met de ca-
tering verplicht! 

 

Inloop is vanaf 9.30 u. het hele programma duurt tot 15.30 uur. En bestaat uit een 
presentatie met als thema “Drentse senioren op weg naar 2030”. Deze zal worden 
gehouden door mevr. Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord. 

Na de lunch is er een optreden van het zangduo Timeless. 

 

Dhr. L. Moerman PCOB Drenthe  

Mevr. H. Mastwijk KBO Drenthe  
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Valpreventie 

 

 

 Wanneer we wat ouder worden, is het risico om te vallen steeds groter.  
 Hier volgen enkele tips om vallen te voorkomen: 
 

  Blijf actief 
  Probeer zo veel mogelijk te blijven bewegen. 
 
  Maak het huis veilig 

  Denk dan aan goede verlichting, en anti slip op de traptreden. 
 

  Check uw geneesmiddelen 
  Bespreek uw geneesmiddelen regelmatig met de huisarts. 
 
  Check uw ogen 
  Zorg ervoor dat uw ogen regelmatig worden gecontroleerd. 
 
  Benut hulp van familie, kennissen of buren 
  Betrek ze er zo veel mogelijk bij als u hulp nodig bent 
 
  Gebruik stevige schoenen 
  Door stevige schoenen te dragen met voldoende profiel en een lage hak, heeft u min

 der kans om uit te glijden. 
 
  Hou je vitamine D op peil 
  Gezonde voeding en dagelijks even naar buiten voor een ommetje. 
 
  Herken valrisico’s 
  Door vroeg  valrisico’s te herkennen kunt u veel leed voorkomen. 
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 Alle leden die in de maand september zijn: 

 

            Van harte gefeliciteerd! 

 

We noemen hier de namen van onze leden die dit jaar 20 jaar lid zijn van 
de KBO! 
 
Mevrouw   A.M. Ambergen - Wibier     
De heer      B.J. Ambergen 
Mevrouw   Blaauwgeers – Grootte Schaars 
Mevrouw   A.H. Wessel – Dekker 
De heer      A. Wessel 
Mevrouw   M.A. Wessel – Ruwen 
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