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 De volgende Nestor met 

nieuwsbrief  komt uit op  

Woensdag 30 Jan. 2019 

Rabobankrekening van de                

KBO Coevorden is:  

NL94RABO 0312616171 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 

het jaar 2018. We kunnen gelukkig terug 

kijken op een goed KBO jaar met  

gezellige bijeenkomsten, een fietstocht 

en spelochtenden. Het geeft een fijn ge-

voel van gebondenheid om lid te zijn van 

deze vereniging. Er zijn al leden onder 

ons die twintig jaar lid zijn en dat worden 

er alleen maar meer in de komende ja-

ren. Daar zijn we u heel dankbaar voor, want zonder uw lidmaatschap 

kunnen we niet bestaan. 

We wensen u allen fijne feestdagen en hopen dat u volgend jaar allemaal 

weer aanwezig kunt zijn bij onze bijeenkomsten in het prachtige nieuwe 

St. Antonius gebouw.  
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 VAN HET BESTUUR 

Als kind ging ik graag naar mijn vriendinnetje Marianne. Ze woonde aan 

de overkant van het kanaal en was de dochter van een caféhouder met 

zijn vrouw. Marianne was vaak alleen omdat haar ouders in het café 

moesten werken.  

Wij vermaakten ons prima en konden goed spelen met elkaar.  

Op een middag gingen we thee zetten voor ons zelf. Dat lukte heel goed 

maar omdat we allebei in een uitdagende bui waren, gingen we de halve 

suikerpot legen in het theekopje. Daardoor hadden we ontzettend veel 

plezier en moesten we verschrikkelijk hard lachen. Maar waar je al op kon 

wachten gebeurde natuurlijk. Terwijl ik een slok mierzoete thee had geno-

men trok ik zo’n vies gezicht dat Marianne niet meer ophield met lachen 

en mij daarin meesleepte. Het gevolg was dat ik me verschrikkelijk verslik-

te en het heel erg benauwd kreeg. Het was echt heel erg want ik gierde 

naar lucht. Het duurde voor mijn gevoel dan ook lang voordat ik weer een 

beetje bijkwam. We waren daar allebei zo vreselijk van geschrokken, dus 

hebben het nooit meer gedaan.  

Dat was een goede leer voor de volgende keer! 

 

GOEDE LEER VOOR VOLGENDE KEER 

Jaargang  22 nummer  12 

 

December/januari  
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Het Kerstdiner is op woensdag 19 december en dat vindt voor het eerst plaats in ons nieuwe  St. 

Antoniusgebouw.  Vanaf 15.00 u bent u van harte welkom. De kosten bedragen € 15,= p.p. en u 

kunt zich opgeven van 5 t/m 12 december 2018 bij Klazien Elfrink. Tel: 0524-513397  

****** 

Op donderdag 20 december hebben we de laatste spelochtend van 2018. Ook dan kunt u weer 

leuke prijzen tegemoet zien voor onze inzet in het afgelopen jaar.   

****** 

Bij de opening van het nieuwe KBO jaar maken we geen gebruik meer van de kapel in St. Francis-
cus, maar wordt de Eucharistieviering gehouden in de zaal van het St. Antoniusgebouw met aan-
sluitend de nieuwjaarsreceptie.   

MEDEDELINGEN 

VERSLAG BEGROTINGSVERGADERING 14-11-2018 
Aanwezig: 45 KBO leden.  

Op de tafels liggen de agenda, de begroting voor 2018 en het verslag van de jaarvergadering van 

maart 2018. 

 Leida Colmer opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 Klazien neemt de prognose van 2018 en de begroting voor 2019 door met de leden. 

 De notulen van de jaarvergadering van afgelopen maart worden goedgekeurd met dank aan 

         Tineke. 

 Dank aan de kascommissie met aftredend Jan Ambergen. Mevrouw Fennie Arends neemt 

het van hem over. 

 De contributie blijft ook voor volgend jaar hetzelfde.  

 De leden konden zich al opgeven voor de kerstbijeenkomst op 19 december. 

 Na de pauze geeft de heer Frans Emmen, een Apotheker uit Dalen die verbonden is aan 

Apotheek Jansen uit Coevorden, een lezing over de Apotheek. Het was erg interessant om 

eens te horen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. 

 Er werden veel vragen gesteld en beantwoord. 

 Klazien sluit de middag af met een bedankje en een goede fles wijn voor de heer Emmen. Ze 

bedankt ook alle leden voor hun aanwezigheid. 

 De vergadering sluit om 16.45 uur. 

Tineke Schlepers 
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AGENDA  

Vanaf deze agenda zijn alle bijeenkomsten en spelochtenden in het St. Antoniusgebouw 

Wo  19 december  Kerstdiner   15.00 uur  

Do   20 december  Spelochtend   09.30 uur 

Wo  09 januari  Eucharistieviering  14.00 uur (St. Antoniusgebouw)  
    met aansluitend nieuwjaarsreceptie 

Do   17 januari  Spelochtend 

Do   21 februari  Spelochtend  

Film in Theater Hofpoort  

Do   3 januari   Vele hemels boven de zevende     15.00 en 20.30 uur 

Do   7 februari  Loving Vincent       15.00 en 20.30 uur 

De toegangsprijs van een film is € 7,50 en voor 65+ € 6,= 

Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de balie in de Hofpoort. 

Toelichting films:  

Vele hemels boven de zevende: Eva is een rots in de branding en staat altijd klaar voor haar pu-
berende nichtje, haar ruziënde ouders en haar verliefde zus. Ze is kampioen in geven, maar behal-
ve voor zichzelf.  

Loving Vincent: De eerste compleet geschilderde speelfilm over het leven en de dood van Vin-

cent van Gogh. Met twaalf met de hand geschilderde olieschilderijen per seconde wordt het ver-

haal verteld.  

EENZAAMHEID 

In deze donkere dagen voor kerst, het feest van vrede, liefde en aandacht voor 
elkaar, is het erg belangrijk om eenzame mensen een beetje aandacht te  

schenken. Eenzaamheid is het ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar  

gemis aan bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat 
men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat 
de kwaliteit van de relaties achterblijft bij de wensen. Het is persoonlijk en ieder-
een ervaart het weer anders. Je bent je eigen graadmeter. Dit betekent dat je pas 
eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt.  

 

Wat kan ik doen om te helpen? 

 Je kunt iemand steunen zonder eenzaamheid bespreekbaar te maken  

 Nodig hem of haar uit voor een kopje koffie  

 Je kunt slecht weer als excuus gebruiken om eens bij iemand aan te bellen en hulp aanbie-
den 

 Ga zelf eens naar iemand toe en help bij een klein klusje in huis en maak een praatje 

 Je kunt ook een beroep doen op die ander om jou te helpen met een klein klusje 

 Wees een luisterend oor voor hem of haar of verwijs ze door naar een telefonische hulplijn 

 Het geeft voldoening om iets voor een ander te kunnen doen 

 Het verminderen van eenzaamheid door aandacht en afleiding is veel waard 



Pagina 4 

VERJAARDAGEN 75+  
We willen alle jarigen van de maand december en januari van harte feliciteren  

Alle bijeenkomsten en spelochtenden zijn in het St. Antoniusgebouw 

Wo  09 januari Eucharistieviering met aansluitend nieuwjaarsreceptie  14.00 uur 

Do   17 januari Spelochtend        09.30 uur 

Do   21 februari Spelochtend        09.30 uur 

Wo  20 maart Jaarvergadering       14.30 uur 

Do   21 maart Spelochtend        09.30 uur 

Do   18 april  Spelochtend        09.30 uur 

Do   16 mei  Spelochtend        09.30 uur 

Wo  22 mei  Uitgaansdag (onder voorbehoud) 

Wo  05 juni  1
e
 Fietsdag start aan Spoorsingel     13.30 uur 

Do   20 juni  Spelochtend        09.30 uur 

Wo  11 sept.  2
e
 Fietstocht start aan Spoorsingel    13.30 uur 

Do   19 sept.  Spelochtend        09.30 uur 

Wo  25 sept.  Ledenbijeenkomst       14.30 uur 

Wo  09 okt.  Seniorendag (onder voorbehoud) 

Do   17 okt.  Spelochtend        09.30 uur 

Wo  13 nov.  Begrotingsvergadering      14.30 uur 

Do   21 nov.  Spelochtend        09.30 uur 

Wo  18 dec.  Kerstviering        15.00 uur 

Do   19 dec.  Spelochtend        09.30 uur  

Het jaaroverzicht staat ook op www.kbocoevorden.nl in PDF kunt u het uitprinten. 

JAAROVERZICHT 2019 BEWAREN BEWAREN 


