Nummer 95, april 2019

Afdeling
VeendamWildervankv.h. Menterwolde

Verschijnt 10 keer per jaar
Oplage: 160
Redactie adres: Burg. Bosscherstraat 5, 9641 ND, Veendam

Bestuur afdeling Veendam-Wildervank-Menterwolde
Voorzitter		
			
			

S. Smid-v.d. Velde,
Lindenlaan 9, 9651 BG Meeden
Tel. 0598-630810, e-mail: willemensjoukje@ziggo.nl

Secretaris		
			
			

K. v.d. Veen,
Burg. Bosscherstraat 5, 9641 ND Veendam
Tel. 0598-612679, e-mail: kvdveen1@netvisit.nl

Nieuwsbrief

K. van der Veen, waarnemend

Penning-		
meester:		
			
			

Interim penningmeester 2019: N. Levenga,
Ds. Van Petegemstraat 7, 9645 NV, Veendam
Tel. 0598-619077, e-mail: famlevenga@netvisit.nl
Bankrekening: NL47RABO 0140350934 t.n.v PCOB

Webmaster

vacant

Leden-		
administratie
			

B. Lohof,
Burg. Bosscherstraat 66, 9641 NJ Veendam
Tel. 0598-619138, e-mail: pcob9641@gmail.com

Doppenactie

Bé Lohof - waarnemend coördinator

Leden
			
			

E. Schmaal,
Rietgors 1-02, 9648 DM Wildervank
Tel. 0598-624537, e-mail: eschmaalgzn@icloud.com

best.lid SPV.
namens PCOB
			

C. Truin-Folkerts,
Molenstreek 11 - 35, 9641 HA Veendam
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https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-menterw
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Dhr. Wong, kosten € 45,Veendam (komt thuis). Tel. 0598-619252

			
			
			

REGELZORG, kosten € 37,50
Locatie: Welzijnswerk, Boven Westerdiep 170,
9641 LM Veendam.
tel. 088-2323300 of www.regelzorg.nl

Mededelingen van het bestuur:
Belasting aangiftes IB 2018 		
KBO – PCOB
Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvuller van de KBO /
PCOB voor uw aangifte inkomstenbelasting 2018. Ook kan hij u adviseren
over het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor het invullen
IB 2018 zij er 3 personen beschikbaar namens de KBO / PCOB. Dit zijn :
• Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5 telefoon 0598 – 624 378
Mailadres: avolders@netvisit.nl
• Alko Flink, Pommerse Bocht 93 		
telefoon 0598 – 618 711
Mailadres: alkoflink@netvisit.nl
• Nanno Levenga , Ds. Van Petegemstraat 7
telefoon 0598 – 619
077
Mailadres: famlevenga@netvisit.nl
Als u gebruik wilt maken van hulp bij het invullen van IB 2018 dient u
vroegtijdig contact op te nemen met één van bovengenoemde personen om
de aangifte in te plannen.
De belastinginvuller zorgt er voor dat uw aangifte bij de belastingdienst
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangiften:
•
Aangifte voor 1 april 2019 binnen bij de belastingdienst, aangever
krijgt voor 1 juli antwoord op de IB aangifte 2018.
					
•
Aangifte na 1 april 2019 binnen bij de belastingdienst, aangever
krijgt na 1 juli antwoord op de IB aangifte 2018.
Onkostenvergoeding
De vergoeding voor onkosten, zoals kopieer- en reiskosten zijn voor leden :
€ 12,-- per adres en € 20,- voor niet-leden.
Namens de belastinginvullers, : Nanno Levenga.
Tip : Als u wilt kunt u zich aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief via :
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
In de nieuwsbrief van 14 februari jl. bijvoorbeeld ging het over de onderwerpen: senioren willen wonen met zorg blijkt uit onderzoek van KBO
– PCOB, over pensioenen en vijf redenen waarom senioren niet internetten.
Het laatste onderwerp vooral is interessant om te lezen.

Voor elke gelegenheid passende kleding.
Een broek van Meyer met een
strijkvrij overhemd van Olymp
voor een ontspannen dagje uit?
Bij Kars Potze mannenmode
slaagt u altijd!

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Familieberichten:
Fam. H. Ridderbos, ·Marktstraat 3, 9641 EJ, Veendam
3 april: 55 jaar getrouwd.
J. Dijkstra-Haayer,
60e laan 7, 9648 GL, Wildervank.
3 april: 80 jaar.
E. Schmaal,
Rietgors 1-02, 9648 DM, Wildervank.
12 april: 80 jaar.
H. Bloem-Zeeman,
Oostlaan 359, 9642 PW, Veendam.
30 april: 80 jaar.
De 3 tachtigjarigen en de 55 jaar getrouwden:
Van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.
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Verslag van de ledenbijeenkomst op donderdag 21 maart 2019.

Onderwerp: KNRM. Inleider: de heer Jans Blok uit Delfzijl
Foto’s: Nanno Levenga

Welkom, opening en mededelingen
Voorzitter Sjoukje Smid (nog niet helemaal hersteld van de knieoperatie)
heet een 50 tal leden welkom. Ook de heer Jans Blok de inleider van deze
middag met zijn echtgenote worden welkom geheten.
De opening is een korte meditatie uit de Vastenkalender 2019. Hierna gaat
voorzitter ons voor in gebed met aandacht voor de nood in eigen land
(aanslag in Utrecht) en in de wereld (overstromingen in Afrika).
5 leden zijn met kennisgeving afgemeld.
Mededelingen voor de rest van dit seizoen:
a. Donderdag 11 april de laatste ledenvergadering van dit seizoen met ds.
Grashoff over Pelgrimstochten plus jaarverslagen secretaris en penningmeester. Ook worden de overleden leden in 2018 herdacht.
En bestuurslid Bé Huisman zal i.v.m. zijn verhuizing naar de Wijk bij
Meppel afscheid nemen. (zie verderop in deze Nieuwsbrief)
b. Maandag 15 april is er een provinciale bijeenkomst in Sappemeer (zie
verderop in deze Nieuwsbrief )
c. Dinsdag 23 april is er een gezamenlijke excursie van KBO –PCOB (zie
verderop)
d. 16 mei is het jaarlijkse reisje. Opgave en betaling voor 1 mei bij de
penningmeester de heer N. Levenga. (meer informatie in dit blad).
Rondvraag: geen.

Het onderwerp van deze middag:
Koninklijke Nederlandse Reddings
Maatschappij (KNRM.) door Jans Blok
uit Delfzijl
Spreker is geboren op 1-1-1941. Zijn
vader was koster in de Ned. Herv. Kerk
van Ommelanderwijk. Met 15 jaar naar
de opleiding zeevaartschool in het
internaat in Delfzijl. Kernwoorden in
zijn leven waren: zee – schepen –
havens. Was 40 jaar kapitein.
In de Eemshaven kwam in de 80 er
jaren een KNRM station. Toen nog
een woest gebied. Nu bruisend van
activiteiten. De KNRM. zelf werd in
1824 opgericht na een ongeluk op zee
waar 9 van de 10 opvarenden om het
leven kwam.
Missie van de KNRM: Mensen redden!
Elk KNRM station kent een plaatselijke commissie die zelfstandig opereert.
Zonder overheidsbemoeienis en subsidie. De KNRM ontvangt haar bijdragen alleen uit donaties en bijvoorbeeld erfenissen. Zo schonk ene mevrouw
Visser de KNRM 3 reddingsboten voor een bedrag van miljoenen. Er zijn
1000 donateurs.
Nog een paar cijfers:
Er zijn 70 reddingsboten.
Langs 375 km. Nederlandse kust.
Er zijn 1000 vrijwilligers
die kosteloos hun werk
doen voor de KNRM. Zij
kunnen 24/7 worden opgeroepen na een noodsignaal
vanaf de zee.

Deze vrijwilligers moeten meerdere cursussen volgen om goed hun reddingswerk te kunnen doen. Denk alleen al aan een cursus EHBO. Vrijwillig
is dus niet vrijblijvend.
Er zijn 48 reddingsstations langs heel de Nederlandse kust verspreid.
Als reddingswerkers moet je een goed team vormen immers het gaat soms
echt over leven of dood.
Een paar treffende uitspraken/doordenkers van de ervaren zeeman:
“Als je niet weet wat bidden is moet je de zee opgaan”
“De zee is de baas” is een bekende stelling van zeelieden en reddingswerkers.
Voor en na de pauze volgt na de inleiding van de heer Jans een gespeelde
maar echt lijkende film over een zeiljacht in nood met man, vrouw, kind en
een hond.
Een van de vragen uit de zaal luidt: worden er nog paarden gebruikt? Antwoord:
Vroeger wel, nu niet meer. Tegenwoordig ook wel helikopters van de marine bijvoorbeeld.
Maar dat is erg duur natuurlijk!
Afsluiting: Voorzitter bedankt spreker voor een inkijkje in het reilen en
zeilen van de KNRM. Zij overhandigt een envelop met inhoud als gift aan
de KNRM.
Applaus!

Tot slot leest voorzitter een gedicht uit dezelfde Vastenkalender met de
titel: Aandacht.
Zij wenst ieder wel thuis en tot ziens op de volgende bijeenkomst op 11
april. Dit is een week eerder dan normaal i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen dit
jaar.
(Vraag van de secretaris: wie wil haar /zijn verslag leveren over dit onderwerp?
Graag inleveren voor 20 april per mail of in de brievenbus als kopij in de
mei Nieuwsbrief)

Voor vervoer kunt u bellen:
Fam. Dijk , Wildervank tel. 0598 - 470 412 / 06 - 15 07 2998
Met ingang van februari 2019 wordt de heer Wiebe Dijk centraal
contactpersoon om vervoer te regelen van en naar de
ledenbijeenkomsten. U kunt hem bellen als u vervoer wilt.
Kosten: € 2,- heen en terug.

Informatie over de bijeenkomst op 11 april
(een week eerder i.v.m. Pasen)
Onderwerp: Pelgrimstochten door ds. Grashoff.

Een pelgrim komt nooit weer thuis.
Op 11 april verzorgt ds. Marien Grashoff een lezing voor de PCOB in
Veendam over het thema: pelgrimeren.
Zelf reisde hij in 1999 als fietsende pelgrim vanuit het Zeeuwse Goes naar
het Schotse eiland Iona, bakermat van het vroegmiddeleeuwse christendom
in Noordwest-Europa. Weer terug in Zeeland begon hij een pelgrimsgroep
die ieder jaar een stukje verder trok op weg naar Keulen, waar in de kathedraal tot op de dag van vandaag de relikwieën van de Driekoningen worden
vereerd. Later reisde hij ook met groepen naar Iona en zijn vrouw en hij
woonden en werkten van 2004 tot 2007 op het eiland als stafleden van The
Iona Community een oecumenische gemeenschap die in 1938 haar oorsprong vond in zowel de arme wijken van Glasgow als het magische eiland
voor de Schotse westkust.
Wat is pelgrimeren? Waarom doen christenen dat al sinds de eerste eeuwen? Waarom moest de reformatie niets hebben van pelgrimages en
waarom beleven we in onze hypermoderne tijden juist een opleving van
dit fenomeen? Wat betekenen heilige plaatsen en waarom gaan pelgrims
“zomaar” op reis? Hoever moet je reizen als pelgrim?
En de hamvraag: komen zij ooit op hun bestemming?
In een lezing met beelden wil ds. Grashoff op deze vragen ingaan.
En uiteraard is er ook ruimte voor uw eigen ervaringen met het bezoeken
van heilige plaatsen of misschien zelfs met het maken van een pelgrimstocht.

Gezamenlijke excursie KBO –PCOB naar de
struisvogelboerderij in Boerakker
op dinsdag 23 april 2019
Vertrek: ieder gaat met eigen auto ( handig om te carpoolen).
13.15 u. : aankomst bij de Struisvogelboerderij fam. W. de Kreij,
Noorderweg 35a, 9361 TC in Boerakker.
Tel. : 0594-549415 of 06-51836436
Ontvangst met koffie/thee met een struisvogeleierkoek.
Daarna een videofilm met wat er van alles op het bedrijf met struisvogels
wordt gedaan. Speciaal dan de producten.
Hierna volgt een rondleiding met een bezoek aan de vogelverblijven.
Het bedrijf is rolstoel toegankelijk, zowel binnen als buiten.
Rond 15.15 u. gaan we naar café het Keerpunt, Oostermoer 1, 9656 PE in
Spijkerboor.
Rond 16.15 uur drinken we een borreltje met een hartig hapje.
Plusminus 17.15 uur weer huiswaarts.
Kosten van het arrangement: € 16,-- per persoon.
Opgaaf en betaling bij de penningmeester Nanno Levenga.
Bankgegevens: zie voorin de Nieuwsbrief. .

Volgende ledenbijeenkomsten:
11 april : Ledenjaarvergadering i.v.m. Pasen een week eerder
Ds. Grashoff over Pelgrimstochten.
Met het jaarverslag 2018 van de secretaris en jaarrekening 2018 en
begroting 2019 toegelicht door de penningmeester.
En herdenking overledenen in 2018.
23 april ; gezamenlijke excursie met de KBO naar Boerakker naar de 		
struisvogelboerderij. Met eigen vervoer.

16 mei : REISJE ! Richting het mooie Twente.

Om te noteren:

De voorjaars en de najaarsvergadering van de provincie Groningen of te
wel het Platform waarin de KBO en PCOB samenwerken zijn op :
15 april en 11 november. Ook leden zijn daar van harte welkom
Over 15 april 2019 provinciale KBO –PCOB / Platform het volgende:
Graag nodigen de PCOB en de KBO u uit voor de thema-middag op
maandag 15 april om 14 uur in Zalencentrum BRANDPUNT te Sappemeer.
Het Thema is : WONEN : levensloopgericht , veilig en comfortabel
Graag rechtstreeks aanmelden voor 11 april bij : Fred Postema (secretaris);
fredpostema@live.nl tel. : 0641 – 24 21 36
Op 11 november is het thema : Ouderenzorg in de provincie Groningen.
						
Het jaarlijkse reisje van de PCOB is dit jaar op donderdag 16 mei 2019
Vertrek: om 9 uur vanaf de Kandelaar
Reisschema;
Van 10.45 u. tot 11.30 u.
11.30 u. tot 13.00 u.
			
13.00 u. tot 14.30 u.
14.40 u. tot 16.15 u.
17.45 u. tot 19.30 u.
			
20 uur 			

In Beuningen in café –restaurant ’t Sterrebos
drinken we koffie /thee met appelgebak.
rondrit met gids langs de filmlocaties met tevens een
bezoek aan het café uit de serie Jonge Leu.
Beuningen in ’t Sterrebos koffietafel en kroket.
Denekamp: Tuincentrum Oosterik.
Zuidlaren restaurant Hof van Zuidlaren
Met een 3 gangendiner als afsluiting
Terug in Veendam bij de Kandelaar.

Kosten: € 57,50 per persoon.
Voor 1 mei opgeven én betalen bij de penningmeester de heer Nanno Levenga. Hoe?
a.
Door het geld over te maken op het rekeningnummer van de PCOB:
NL47 RABO 0140 350 934 o.v.v. reisje mei 2019.
b.
Door de penningmeester opdracht te geven het bedrag via
automatische incasso te innen. Nog dit: In de touringcar is een toilet
aanwezig.

Jaarverslag 2018
Ledenvergaderingen het hele jaar rond.
Elke 3e donderdag van de maand was er een ledenbijeenkomst in kerkelijk
centrum de Kandelaar, A Kuyperstraat in Veendam Gemiddeld kwamen
een 80 tal leden de bijeenkomsten bezoeken. Elke maand een spreker met
een lezing /presentatie over verschillende onderwerpen. Het bestuur zoekt
steeds onderwerpen die aanspreken. En graag horen wij ook uw oordeel na
afloop.
Hoogtepunten waren de Nieuwjaarsbijeenkomst, het jaarlijkse reisje en het
kerstfeest met een broodmaaltijd.
De bijeenkomsten in februari en oktober waren gezamenlijk met de KBO
afdeling Veendam.
De ene keer organiseert de KBO de gezamenlijke bijeenkomst de andere
keer doet de PCOB dat.
Beide besturen vergaderden meerdere keren samen. Het doel is de groeiende samenwerking ook plaatselijk te bevorderen.
Landelijk werken de beide ouderenbonden ook steeds meer samen. Dat
resulteerde al in een gezamenlijk blad vanaf 2018: Het magazine en het
werken in een gezamenlijk kantoor in Utrecht. Wat natuurlijk ook kostenbesparend is.
Ledenbestand
Op 1 januari 2018 waren er 199 leden. Op 31 december 2018 was de stand
184 leden. Er kwam 1 lid bij en er gingen 16 leden af door verhuizing,
overlijden of een andere reden.
We noemen de 9 namen van de overledenen met de datum van overlijden:
22 januari 2018
de heer H.H. Smit
16 februari 2018
mevrouw Voorintholt –Bruns.
31 maart 2018
mevrouw M. Kroon –van Wattem
18 mei 2018 		
de heer J.A. Bosdijk
1 juni 2018 		
mevr. R.N. Mulder-Akkerman.
12 augustus 2018
mevr. T.B.Hoogendoorn- Haarlemmer.

28 november 2018
14 december 2018

de heer W.Noordhof.
de heer F. de Wit.

Wij wensen hun geliefden en de nabestaanden alle sterkte en Gods
nabijheid toe.
(bovenstaande gegevens uit de ledenadministratie met dank aan ons
bestuurslid Bé Lohof)
Contact met de leden.
a.
Lief en leed
Een aantal leden zet zich daadwerkelijk, in voor onze PCOB.
De commissie Lief en leed onderhoudt de contacten met zieken, zoeken de
jarigen boven 80 jaar op of sturen een kaartje beneden de 80 jaar en besteden aandacht aan huwelijksjubilea.
Regelmatig vergaderen deze dames en heren onder leiding van de voorzitter.
Hun namen zijn : Klaasje de Groot, Bertha van der Ploeg, Corrie Truin,
Alie van der Kam, Corrie de Wagt, Nan Keizer, de heer en mevrouw Broesder, de heer en mevrouw Keller en mevrouw Scheper.
Na de oproep vorig jaar zijn er nieuwe medewerkers bij gekomen. Het zijn:
familie Dijk en mevrouw Prak.
b.
De Nieuwsbrief
Elke maand, behalve in de zomermaanden juni, juli en augustus komt er
gelijk met het landelijk blad een Nieuwsbrief uit. Met verslagen van de
gehouden bijeenkomsten verlucht met foto’s, familieberichten enz.
Bezorgers van de Nieuwsbrief zijn : Piet de Boer,Alko Flink, Henk
Hoogeveen,Bé Lohof, Willem Smid, Ko Ufkes, Joop de Wagt en de dames:
Kats, Leunk, Timmer en Tulp.
Alle actieve medewerkers van lief en leed en de bezorgers van de bladen :
HEEL HARTELIJK DANK VOOR JULLIE TROUWE INZET!

Het bestuur
Functie
Naam
aangetreden aftredend
Voorzitter
Sjoukje Smid
2005
2021
Secretaris
Klaas v.d. Veen
2012
2020
Tevens Nieuwsbrief
Penningmeester
B. Huisman/Nanno Levenga beiden ad interim
Bestuurslid en SSPV Corrie Truin
2016
2020
Tevens lief en leed
Coördinatie en bezorger bladen : Bé Lohof
2011
2019
Tevens coördinator doppenactie
Bestuurslid
Egbert Schmaal
2009
2021
*SSPV staat voor Stichting Senioren Platform Veendam (in plaats van de
vroegere OSO)
*Dit jaar zou Bé Lohof aftredend zijn maar hij heeft aangegeven nog te
willen doorgaan. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
Tot slot:
Het bestuur is er om de belangen van de leden te behartigen. Dat doet ze
met veel inzet en tijdsbesteding.
Mede daarom is het bestuur op zoek naar meer bestuursleden om de taken
redelijker te verdelen. Denk niet dat is voor mij niet geschikt. U mag en
kunt eerst eens proefdraaien.
Wij zijn blij dat familie Wiebe Dijk zich bereid heeft verklaard om m.i.v.
februari 2019 centraal contactpersoon te willen zijn voor vervoer. Zie
voorin de Nieuwsbrief.
Laat onverlet dat we op zoek blijven naar meer bestuurders.
Denk er eens over na: het geeft ook een goed gevoel om bezig te zijn met
senioren.
Alleen al als ze op de ledenvergadering b.v. in de pauze genieten als er een
kop koffie/ thee gedronken wordt. En het gesprek /praatje aangaan met de
mensen aan hun tafel.

Je bent niet alleen in de wereld. Ook niet op je oude dag.
Namens het bestuur; Klaas van der Veen, secretaris.
Financieel jaarverslag
Interim Penningmeester Nanno Levenga gaat het financiële jaarverslag
2018 en de begroting 2019 op 11 april bespreken en zo nodig toelichten.
Op de tafels komen papieren te liggen zodat u kunt meekijken.

Haarstudio Reflexion
Brink 8 Veendam
Telefoon 0598-630484
Knippen zonder afspraak,
andere behandelingen, zoals kleuren
en permanenten op afspraak.

Heilige koeien
Socialisme:

je hebt 2 koeien, één geef je aan je buurman.

Communisme : je hebt 2 koeien, de regering pakt ze je af en geeft je de
melk.
Fascisme :

je hebt 2 koeien, de regering pakt ze je af en verkoopt je de
melk.

Nazisme :

je hebt 2 koeien, de regering pakt ze je af en schiet je dood.

Bureaucratie : je hebt 2 koeien, de regering pakt ze je af, schiet er één
dood, melkt de ander en laat de melk in de goot lopen.
Kapitalisme : je hebt 2 koeien, je verkoopt er één en koopt een stier.
(Uit een schoolblad voortgezet onderwijs uit de jaren 80 vorige eeuw.)

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?
Dirk Smid is van alle markten thuis!
keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en
kozijnen / vloeren / en veel meer...

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com
Internet: www.bouwservicesmid.nl

AGENDA
11 april:
i.v.m. Pasen een week eerder: Ds.
Grashoff over Pelgrimstochten.
Tevens jaarvergadering met verslag
secreatris en penningmeester.
23 april:
gezamenlijke excursie met de KBO
naar Boerakker naar de struisvogelboerderij. Met eigen vervoer. Meer
informatie volgt.
16 mei:
REISJE ! Richting het mooie
Twente. Meer informatie volgt.

