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Hierbij ontvangt u het magazine van de KBO voor september 2022. 
 
In memoriam 
In de afgelopen vakantieperiode is er geen magazine verschenen en dus ook geen nieuwsbrief. 
In deze periode zijn er een aantal van onze leden ons helaas ontvallen. 
Op 21 mei jl. is overleden mevrouw Verdel-Hijdra van het Zuiderkruis. Mw. Verdel was sinds het 
begin lid van onze vereniging en een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten. 
Op 5 juni is overleden dhr. J.W.Kolker uit Erica, op19 juni mevrouw Tenfelde-Scherpen en op 21 juli 
j.l. mw M.A.Hofstede-Ten Velde uit Erica. 
 
Wij wensen alle families heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
Ontmoetingsdag KBO-PCOB 
Donderdag 29 september 2022 houden de Katholieke Bond voor Ouderen Drenthe en de Protestant 
Christelijke Ouderen Bond Drenthe gezamenlijk een ontmoetingsdag 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 inclusief lunch. 
Opgave voor 19 september bij de plaatselijke afdeling is in verband met de catering verplicht! 
Inloop is vanaf 9.30 uur 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. 
 
Energiecoach 
Het is dagelijks nieuws de laatste tijd, de inflatie en de stijgende energieprijzen. 
De overheid heeft geprobeerd iets te doen aan de hoge energieprijzen door een eenmalige 
energiesubsidie toe te kennen aan mensen met de laagste inkomens. Deze subsidie wordt via de 
gemeente verstrekt. Als u deze subsidie nog niet heeft aangevraagd of ontvangen is actie nodig. 
De gemeente Emmen heeft energiecoaches die bij u thuis komen om samen met u te kijken hoe u   
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op energie kunt besparen en eventueel helpen bij het aanvragen van de subsidie. 
Graag verwijs ik u naar onderstaande website voor nadere informatie of voor het maken van een 
afspraak: 
 
https://emmengeeftenergie.nl/energiecoach-aanvragen/ 
 
Ik zou zeggen maak hier gebruik van, het kan al gauw enige tientjes of meer opleveren. 
 
Programma 
Het vakantieseizoen is voor velen van ons al weer voorbij, dus dat betekent dat wij onze 
ledenmiddagen/activiteiten ook weer gaan opstarten. 
Onderstaand in het kort even het programma voor de rest van het jaar: 

 26 augustus onze 2de fietstocht van dit seizoen. We starten om 10 uur bij de 
Noorderbreedte. Lunchpakket en drinken voor onderweg meenemen, drinken en soep bij de 
lunch wordt verzorgd door de vereniging. Niet-leden kunnen dit keer ook meefietsen, maar 
betalen € 6.00. 

 30 september Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht, entree voor rekening van de 
vereniging. Voor diegenen onder ons die daar niet zelf kunnen komen, wordt vervoer 
geregeld. Opgeven voor 23 september. 

 28 oktober proberen we weer een regiomiddag te organiseren, nadere info volgt te zijner 
tijd. 

 25 november houdt de wijkagent een presentatie over hoe we het veiliger kunnen maken 
voor ouderen. Ook dit weer in de Noorderbreedte. 

 16 december staat er weer een Jaarafsluiting gepland met een eucharistieviering en 
koffietafel in de Noorderbreedte. Ook hierover volgt nog nadere bericht. 

 
 
Tot slot 
Ik hoop dat we na 2 coronajaren onze activiteiten als vanouds weer kunnen oppakken en dat ook 
de deelname aan de ledenmiddagen weer als vanouds is. De opkomst bij de laatste bijeenkomsten 
was teleurstellend. 
Als u problemen heeft met het vervoer, laat het even weten, dan regelen wij iets. 
 
Ik wens u veel (lees)plezier met deze uitgave van het magazine. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertus Hoge 
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