
Nummer 134, april 2023

Afdeling
 

Veendam-
 

Wildervank-
 

v.h. Menterwolde

 
Verschijnt 10 keer per jaar

Oplage: 170
Redactie-adres: Prins Bernhardlaan 56 - 120, 9641 LW Veendam



Bestuur afdeling Veendam-Wildervank-v.h. Menterwolde

Wnd.voorzitter G. Visscher-van der Zwaag
   Beukenlaan 33, 9648 LR te Wildervank.
   Tel. 0598 -76 90 44, e-mail: gvisscher.pcob@gmail.com

Secretaris  K. v.d. Veen
   Prins Bernhardlaan 56 - 120, 9641 LW Veendam
   Tel. 0598 - 61 26 79, e-mail: kvdveen1@netvisit.nl

Nieuwsbrief  K. van der Veen

Penning-  A.G. Volders
meester  Hendrik Werkmanhof 5, 9646 DE Veendam.
   Tel. 0598 - 62 43 78, e-mail: avolders@netvisit.nl
   Bankrekening: NL47RABO 0140350934 t.n.v PCOB

Ledenadmin. W. Beens
   Westergo 1, 9642 EX te Veendam.
   tel. 0598 - 61 54 85, e-mail: w.beens@netvisit.nl

Lid   N. Levenga
   Ds. Van Petegemstraat 7, 9645 NV te Veendam.
   Tel. 0598 - 61 90 77, e-mail: famlevenga@netvisit.nl

Lid:    R. Sijp,
   Dr. Bekenkampstraat 16, 9641 E te Veendam. 
   tel. 0598 - 62 46 76, e-mail: sijpies@gmail.com 
 
Lid   S. Smid-v.d. Velde

Lid:   C. Truin-Folkerts, 
   Molenstreek 11 - 35, 9641 HA Veendam
    tel. 0598-45.28.38, e-mail: corriefokke@me.com

Doppenactie W. Dijk
en vervoer en Bocht Oosterdiep 43c, 9641 JH te Veendam. 
verspreiding Tel. 06 - 15 07 29 98, e-mail: lendedijk@netvisit.nl

Coördinatie lief  C. Truin en W. Dijk
en leed: 



Website  https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-
   menterw

Webmaster  J. Haan, DaMedia

Rijbewijs-	 Dokter	Wong,	kosten	vanaf	€	60,-
keuring Veendam (komt bij u thuis). Tel. 0598 - 61 92 52

Vergaderlocatie kerkelijk centrum de KANDELAAR, 
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Mededelingen bestuur:

Jaarverslag 2022 

Ledenvergaderingen 
Na enkele jaren waarin we voorzichtig moesten zijn i.v.m. corona konden 
we in 2022 weer de draad oppakken. De bestuurs- en ledenvergaderingen 
konden weer gehouden worden. Wat opvalt is dat de begroeting van elkaar 
wat meer op afstand blijft. Maar dat is goed uit voorzorg. Wat ook opvalt 
is dat het aantal bezoekers langzaam iets daalt. Het bestuur heeft daar 
aandacht voor. Maar ook ideeën en voorstellen van de leden zijn welkom. 
Wat kwam aan de orde in dit jaar? Pastor Kulk hield een boeiende lezing 
over zijn werk als pastoraal verzorger in tehuizen. Ds. Poede sprak met ons 
over: Op weg naar Pasen/ de 40 dagen tijd. Iets heel anders in april: Bert 
Noordhof spreekt over de jacht op reeën. Intussen werden ook herinnerin-
gen aan de 2e Wereldoorlog verteld. Een onderwerp dat onze generatie zich 
nog wel minder of meer herinnert. In mei werd het uitgestelde reisje naar 
Friesland gehouden. Ons bestuurslid Nanno Levenga schreef een stukje 
over : Zo staan je bloemen langer. Vermeld moet ook worden dat hij elke 
maand een puzzel leverde.  Dat zet je aan het denken. In september was er 
een lezing over de WMO in de gemeente Veendam. In oktober houden we 
altijd een bijeenkomst met de plaatselijke KBO. Deze keer met het onder-
werp: Wilde Ganzen. Ook in oktober was er een gezamenlijke ouderenmid-
dag voor alle ouderen in Veendam  in Van Beresteyn. Dit ging uit van de 
Stichting Senior Platform Veendam (SSPV). Op 17 november vierde de 



PCOB haar 30-jarig bestaan met medewerking van mevr. Rep, landelijk 
voorzitter PCOB en consulent Jan Puthaar over de toekomst van de 
ouderenbonden. De heer en mevrouw Dijk vermaakten ons met een digitale 
quiz over Veendam e.o. Tot slot was er de kerstviering onder leiding van 
mevrouw G.Lenting en aan het orgel onze penningmeester Albert Volders. 

Overleden 
We noemen de namen van de overleden leden in 2022:

De heer St. Kuiper, Korte Leegte 1-285 te Veendam.
De heer H. Sandee, Hereweg 89 te Meeden.
Mevrouw J. J. Hoving-Nijman, Kieler Bocht 41-2 te Veendam. 
De heer W.H.G. Smid, Lindelaan 9 te Meeden.
De heer H. Hoogendoorn, Bocht Oosterdiep 7 F te Veendam.
Mevrouw J. Hulzebos-Holwerda, Jan Tooroplaan 22 te Veendam. 
Mevrouw A. van Halsema-Fokkema, één van onze eerste leden van de 
PCOB, overleed op 20 november 2022 in Geldermalsen.

Wij gedenken onze 7 overleden leden met eerbied en denken aan hen die 
achterbleven. Het verdriet zal blijven maar wij mogen ook verder in de 
wetenschap dat God hun verdriet en gemis kent. 

Contact met de leden                                                                                               
      
a Lief en leed.           
      De commissie lief en leed zet zich daadwerkelijk in voor het bezoeken 
van zieken, voor jarigen en huwelijkse gedenkdagen. 

De commissieleden zijn de dames: mevr. Sj. Smid, K. de Groot, B. van der 
Ploeg, C. Truin, A. van der Kam, N. Keizer, S. Prak –Timmer, D. de Vries, 
de heer en mevrouw Dijk en de heren Keller en Scheper. Wij bedanken de 
commissie hartelijk voor al het werk van de afgelopen jaren. (Medio 2023 
is dit aangepast. De coördinatie wordt nu gedaan door 2 bestuursleden: 
Corrie Truin en Wiebe Dijk. )



Schippersstraat 16 • Veendam • www.damedia.nl

Kopieerwerk nodig? Bel: 0598 - 625843

U kent DaMedia al, wij verzorgen al jaren dit boekje voor de PCOB.
Maar wat kunnen voor u, als PCOB-lid, betekenen? 

Een paar voorbeelden:
• oude foto’s scannen en printen,
• foto’s van uw (klein)kinderen printen op maat voor een fotolijst,
• oude documenten scannen zodat deze niet verloren gaan,
• computerwerk, zoals instellen van e-mailaccounts, etc.
• printen van (kerst)kaarten, brieven, etc, inclusief versturen indien nodig.

Heeft u voor andere werkzaamheden hulp nodig? 
Bel dan bovenstaand nummer en we zoeken een oplossing.

b. De Nieuwsbrief. 
Elke maand, behalve in de zomerperiode, komt er, tegelijk met het lande-
lijke Magazine, een Nieuwsbrief bij u thuis in de bus. In de Nieuwsbrief 

staan o.a. verslagen en foto’s van de ledenbijeenkomsten, familieberichten, 
nieuws uit het bestuur en andere vergaderingen enz. 
De bezorgers zijn: familie de Boer - Zuidbroek, de heren., Flink, Haaksma, 
Hoogeveen, de Wagt en de dames: Kats, Timmer en Leunk en de fam. Dijk 
en Tulp. Alle medewerkers van lief en leed en ook de bezorgers:                       
 
                                                             
HEEL HARTELIJK DANK VOOR JULLIE TIJD EN INZET VOOR 
ONZE OUDEREN(BOND).  

Het bestuur 
Het bestuur vergaderde elke maand op de 1e dinsdag van de maand. 
Bij mevr. Truin aan huis. Wij danken haar voor de gastvrijheid.                                                                     
Provinciaal en landelijk werken we ook al een lange tijd samen. Landelijk 
is er nu één hoofdkantoor in Nieuwegein bij Utrecht, (gegevens zie voorin 
de Nieuwsbrief). Er is een gezamenlijk Magazine kbo-pcob dat met de 
maandelijkse Nieuwsbrief bij u in de brievenbus valt. 



Functie   Naam    aangetreden      aftredend 
Lid    Sjoukje Smid   2005    2025
Waarnemend 
voorzitter:  de heer Gerrit Visscher- van der Zwaag. 2021  2025
Secretaris   Klaas v.d. Veen  2012    2024
Nieuwsbrief  Klaas v.d. Veen 
Ledenadministratie   Nanno Levenga a.i.                            
Penningmeester          Albert Volders 2020      2024    
 Bestuurslid- lid SSPV  Corrie Truin    2016     2024
Lid lief en leed cie.
Bezorging bladen         Wiebe Dijk                   2020      2024 
En doppenactie.  

Het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden. Denk niet: laat een 
ander dat doen. Ga een bestuurslid aanspreken. U hoeft niet direct een 
functie te vervullen maar draai eerst eens een jaar mee in de bestuurs-
vergadering. 

Blijft ook staan: Het bestuur is er voor de belangen van de ouderen in onze 
afdeling. Dat doen ze allen met veel inzet. 

Zo hopen we op en bidden we voor een goed volgend jaar 2023. 

Klaas van der Veen, secretaris. 

Mededelingen penningmeester : 

Belastingaangifte? . . .  Altijd doen!

Geachte leden van de PCOB,

Het begin van maart staat alom bekend als het (verplicht) voldoen aan de 
uitnodiging van de overheid om belastingaangifte te doen. Vooral mensen 
met een eigen huis of anderszins vermogend worden hiertoe opgeroepen. 
Een groot aandeel van de bevolking heeft deze verplichting niet.

Belastingaangifte doen is niet hetzelfde als belasting betalen: met name als 



je een hypotheek hebt op je eigen woning, (hoge) ziektekosten of giftenaf-
trek hebt, levert dat vaak een belastingteruggave op.

Vooral de laatste jaren blijkt, dat een behoorlijk deel van de (oudere) 
bevolking met een klein aanvullend pensioen geen aangifteplicht heeft, 
maar	toch	belastinggeld	laat	liggen.	Daardoor	kan	de	heffingskorting	die	de	
belastingdienst verrekent met de te betalen belasting vaak niet verzilverd 
worden	en	de	teveel	ingehouden	loonheffing	niet	terugontvangen	worden.

Een proefberekening voor belastingteruggave is simpel gemaakt en heeft 
verder geen consequenties mocht blijken dat het in uw individuele geval 
niet opgaat.
Namens de PCOB moedigen wij u hierbij aan om dit voor u te 
onderzoeken:
Wanneer dit leidt tot een belastingteruggave kunnen wij dit verder voor u 
afhandelen, wanneer dit niet leidt tot een teruggave, hebben wij u in elk 
geval de zekerheid van het proberen gegeven.

Namens de PCOB Veendam e.o.
Albert Volders

Belastingaangifte 2022

Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers van de PCOB/
KBO voor uw aangifte inkomstenbelasting 2022 . Ook kunnen zij u ad-
viseren over het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor het 
invullen IB 2022 zijn er drie personen beschikbaar namens de PCOB/KBO. 
Dit zijn:

• Alko Flink,  Pommerse Bocht 93 telefoon 0598-618711
	 Mailadres:	alkoflink@netvisit.nl
• Nanno Levenga, Ds. van Petegemstraat 7 telefoon 0598-619077
 Mailadres: famlevenga@netvisit.nl
• Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5 telefoon 0598- 624378
 Mailadres: avolders@netvisit.nl





De belastinginvuller zorgt ervoor dat uw aangifte bij de belastingdienst 
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangiften:
• aangifte voor 1 april 2023 binnen bij de belastingdienst, aangever 
krijgt voor 1 juli antwoord op de aangifte 2022
• aangifte na 1 april 2023 binnen bij de belastingdienst, aangever 
krijgt na 1 juli antwoord op de aangifte 2022.

Wanneer u reeds gebruik maakt van onze dienstverlening, ontvangt u auto-
matisch de codes om te gebruiken voor het doen van aangifte.
Deze codes kunt u vervolgens doorgeven.

Wanneer u als lid voor het eerst gebruik wilt maken van de belastingser-
vice, kunt u contact opnemen met één van bovenstaande medewerkers. Zij 
zorgen dan voor de verdere verwerking van het proces.

Vergoeding van gemaakte kosten:
De vergoeding voor gemaakte kosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten 
zijn	€	15	per	adres.	

Namens de belastinginvullers
Albert Volders.

Ledenvergaderingen 2023 

Tijdstip : elke 3e  donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur  
Locatie : Kerkelijk centrum De Kandelaar. 

20 april : Ledenjaarvergadering met het onderwerp : Geschiedenis van de 
Doopsgezinde kerk /de  Mennonieten door de heer G. Iwema. Met de jaar-
verslagen 2022 van de penningmeester en de secretaris

11  mei : Jaarlijkse reisje . Informatie zie eerder in deze Nieuwsbrief.   

Juni – juli en augustus : vakantie.



Ledenwerving : de werving gaat door. Helpt u mee ? 
Wist u dat onze PCOB afdeling  in 2012 nog 230 leden telde, nu zijn er 
186 ! 

Wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de ledenadministratie,
 Let op:  met ingang van  1-1-2023 is dit aan Wim Beens, 

Landelijk 
Adres  Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB , Ringwade 
67, 3439 LM te Nieuwegein. Telefoon : 030 – 3400 600 
e-mail : info@kbo-pcob.nl 

Voordelen van uw ledenpas:
*. Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting.  Tel. 0800- 023 29 75 of 
www. apetito.nl/ kbo-pcob
*. Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting  tel. 030- 230 62 .06 
* Geeft de ledenpas ook voordelen in Veendam en omgeving ?
 Ja bijvoorbeeld bij Gerards Bloemenkas. Zwembad 
*. kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen . En in het maandelijkse Magazine staan soms ook aantrekke-
lijke aanbiedingen. 

Voor vragen over :                              
  
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de servicetele-
foon  van de kbo – pcob : 030 - 3400 655  Van maandag tot en met donder-
dag van 10 tot 13 uur. 
*Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en donderdag-
middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  

Speerpunten van de KBO -PCOB zijn : wonen, welzijn en zorg, veiligheid, 
koopkracht. digitalisering en zingeving.  





FAMILIEBERICHTEN :

Mede omdat het bemensen van de lief en leed commissie steeds moeilijker 
wordt, heeft het bestuur besloten voortaan alleen de leden van 80 jaar en 
ouder te noemen..

Let op : voortaan graag alle berichten over lief en leed doorgeven aan de 
commissie lief en leed : C. Truin en W. Dijk.  

Correctie jarigen maart 2023 :
15 maart : W. Koek, Kerkstraat 67 a., 9649 GP te Muntendam. 

Jarigen april 2023.  
1 april : H. van der Laan, Juliana van Stolbergweg 15,9641 HE te Veendam. 
3 april : J. Dijkstra- Haayer,  Borgerspark 2-407, 9642 LN te Veendam. 
5 april : B. Lohof, Burgemeester Bosscherstraat 66, 9641 NJ te Veendam. 
8 april : C. Louwes, Duurswold 2, 9642 EW te Veendam.
8 april : E. Veltens, Boven Westerdiep 84-14, 9641 LK te Veendam. 
9 april : J. Huiting, Boven Westerdiep 88-10, 9641 LK te Veendam.
12 april : E. Schmaal, Rietgors 1-2, 9648 DM te Wildervank.  
15 april : S.P. Broesder, Smaragdlaan 4, 9646 BL te Veendam. 
19 april : R.A.F. van der Borgh-Doesburg, Kielerbocht 41-305, 9642 CA 
te Veendam. 
22 april : H. Leunk-Rouwenhorst, R.H. van Deestweg 4-52, 9646 BZ te 
Veendam. 
22 april : R. Venema-Nicolai, Borgerspark 2-413, 9642 LN te Veendam. 

Huwelijksjubileum april 2023 
27 april : de heer en mevr. Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C, 9641 JH te 
Veendam vieren hun  50 jarig huwelijksjubileum. 
Alle jarigen en het echtpaar Wiebe en Roelie Dijk: Van harte gefeliciteerd 
met deze mijlpaal in uw/jullie leven. Een mooie feestdag samen met uw /
jullie  geliefden en familie. En vooral in gezondheid verder !



De zieken
Mevrouw G. Nieborg, Van Deestweg 4-66 te Veendam is gevallen met als 
gevolg ernstig rugletsel. Wij wensen haar sterkte maar vooral beterschap 
toe. 

Als u iemand weet die ziek is, graag doorgeven aan de contactpersoon  lief 
en leed : Corrie Truin of  Wiebe Dijk.  

Overleden op 11 maart 2023 op 91 jarige leeftijd :
de heer J.J. Eekhof, Prins Bernhardlaan 56-109, 964 LW te Veendam. 
Wij condoleren de familie van de heer Eekhof. 



Puzzel april ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga.



Voor veel leden is een puzzel oplossen vaak een zinvol en mooi tijdverdrijf. Even 
de gedachten anders gericht en het scherpt je denkvermogen ook nog. 

Oplossing maart puzzel is : bakschotel 

Verslag van de ledenvergadering op 16 maart 2023.   
Bijlage : 3 Foto’s van Wim Beens.

Voorzitter Gerrit Visscher-van der 
Zwaag heet ruim 40 PCOB leden 
welkom. 3 leden hebben zich met 
kennisgeving afgemeld. Hij opent 
met een overdenking uit de Vasten-
kalender met de titel : Soms is er iets 
van God. Hierna geeft hij het woord 
en beeld aan Roelie en Wiebe Dijk 
die vertellen en laten zien over hun 
werk bij het vakantiewerk. Roelie 
is ambassadeur en houdt lezingen. 
Wiebe werkt er ook in mee. 

 De Blije Werelt in Lunteren , 
uitgaande van de Gereformeerde 
kerken /diaconieën, is in 1996 
verkocht als appartementencomplex 

en samengegaan met de Nederlands Hervormde instelling Nieuw Hyde-
park in Doorn. Daarnaast zijn er nog 3 accommodaties die met Hydepark 
allemaal uitgaan van de Protestantse kerk in Nederland. Het zijn : De 
rondvaartboot Willem Alexander, Dennenheul in Ermelo, en Ysselvliedt in 
Wezep. Er werken totaal 1400 vrijwilligers in deze vakantiehuizen. Men 
gaat uit van een christelijke identiteit. Zondags is er ook een kerkdienst.  

Voor wie ? Het is bedoeld voor senioren met aandacht en lichte of 
intensieve zorg, voor mensen met een meervoudige beperking, voor 
mantelzorgers met een dementerende partner, voor gezinnen waar de ouder 
erg ziek is bijvoorbeeld de ziekte van Huntington, voor mensen die leven 
op bijstandsniveau.



Wat kun je in zo’n vakantieweek verwachten ?  uitstapjes, bezoek aan de 
dierentuin,	bloem	-of	vlinderhuis,	museumbezoek,		een	boottocht,	fietsen	
in de omgeving, een beautyochtend enz. 

De	kosten	?	een	hele	week	kost	€	868,--.	Je	kunt	hulp	krijgen	van	b.v.	de	
diaconie of een bijdrage van de ziektekostenverzekering of een fonds.

Pauze.

Hierna gaat de familie Dijk verder met 
een PowerPoint over vakantiehotel 
Ysselvliedt in Wezep. Het geeft een 
beeld van wat er in zo’n week gebeurt. 
Interessant en informatief. Voor de 
gasten een onvergetelijke week. Dit 
wordt door een van de aanwezigen 
bevestigd. Zij is daar geweest. 

Voorzitter bedankte de familie Dijk. 
Er wordt op hun verzoek een bijdrage 
overgemaakt voor dit dankbare 
vakantiewerk. Een van de aanwezigen 
merkt nog op : “Het kost wat, maar je 
krijgt ook wat”.   



VAKGARAGE VAN DAMME  |  K.J. de Vriezestraat 33  |  9648 HB Wildervank  |  T 0598-61 48 90  |  info@vakgaragevandamme.nl  |  www. vakgaragevandamme.nl

Er volgen nog enkele  mededelingen :

* Opgaaf Chinees eten op maandag 27 maart : er hebben  zich 44 leden 
aangemeld, een mooie opkomst. 

* De voorzitter geeft nog wat informatie over onze reis door het Hoog-
eland. De inschrijvingen komen al binnen. Zie voor meer informatie ver-
derop in deze Nieuwsbrief.  
Voorzitter wenst iedereen wel thuis !.
 



Allerlei.:  

1 Uit de bundel : Het verlangen de wind te volgen-een woord voor elke 
dag- van Okke Jager. 

Inleiding: Als theoloog, predikant en dichter zag Okke Jager (1928-1992) 
niet alleen scherp  maar ook ver. Hij was een criticus, een eeuwige que-
rulant in verzet tegen de domme feiten , Tegelijk was hij een ziener die 
de horizon aftuurde naar tekenen van hoopvollere tijden. Hij schreef zo’n 
vijftig boeken, publiceerde wekelijks in de krant en schreef zijn leven lang 
gedichten. Hij was nog lang niet klaar, vond hij. Hij bleef tot het allerlaatst 
schrijven. Een paar gedachten van hem : Elk mens is bedoeld om proefpol-
der voor het Koninkrijk van God te worden. Hij bedreef de theologie van 
de hoop. Onvermoeibaar bleef hij zich inzetten voor de dag van morgen, 
die beter zal zijn dan die van vandaag. Ook in onze tijd zijn zijn citaten en 
gedachten nog de moeite waard. 

Enkele citaten uit de bundel:
*Waarom moet er altijd eerst gescholden worden op wat later algemeen 
geaccepteerd is ? 

*Als het vroeger de schijn had dat wij allen hetzelfde dachten kwam dat 
alleen doordat zij die anders dachten werden weggestuurd. 

* De veranderingen bekijken we door een vergrootglas, het doodgewone en 
het gelijk-geblevene door matglas. 

*Wij hebben een paar vreemde vogels nodig om niet te vergeten dat het 
Evangelie een vreemde boodschap is. 

*Het geloof verschuift van een zekerheid naar de kracht om te leven met 
onzekerheden. 

*Als traditionele waarheden ons niet meer aanspreken, dan hoeft dat nog 
niet te betekenen dat ze niet waar zijn. Maar ze zijn niet waar voor óns, dat 
wil zeggen : ze activeren onze verbeelding niet meer. Daardoor worden ze 
sprakeloos. 
Lees nog maar een keer ! 



2.Oekraïne 

We worden via de media bijna dagelijks op de hoogte gehouden over de 
situatie in Oekraïne. In een verslag van Stichting Vluchteling over 
Oekraïne doet directeur Tineke Ceelen verslag van een rondreis door dit 
land. 
Wat mij aansprak was de tekst op de achterkant van het boekje waar staat 
: op de vlucht, dezelfde pijn, hetzelfde verdriet, gelijke nood. Opvang, 
bescherming en hulp voor mensen op de vlucht. Wie je ook bent en waar je 
ook vandaan komt. We zijn allen mens.

3. Taalspelletje

Kruis de juiste betekenis aan. 

1. Moraal : 0 hoogtepunt  0 zedenleer  0 inhoud 
2. Verknocht 0 bedorven  0 verbolgen   0 gehecht 
3. Ontstentenis 0 afwezigheid  0 ontevredenheid  0 verwarrend 
4. Domicilie 0 gedweeheid  0 woonadres 0 huiselijkheid 
5. Naasten  0 in bezit nemen 0 liefkozen 0 verblijfplaats. 
6. heikel 0 afkeer  0 hachelijk  0 onverwacht.
7. liga  0 bestuursraad  0 samenzwering 0 verbond.  
8. resideren  0 heersen  0 wonen  0 trillen.
9. wederwaardigheid 0 ervaring  0 aanspreektitel 0 bericht 
10. digniteit 0 bescheidenheid 0 waardigheid.  0 eerlijkheid.  



REISJE 11 mei 

Hallo leden van KBO en PCOB 
Ook dit jaar gaan we weer een dag op reis met bestemming Hogeland. 

Datum is donderdag 11 mei --  vertrektijd is om 9.30 uur bij de Kandelaar.

10.15 – 11.30 uur : Aduard, Kloostermuseum St. Bernhardushof . Entree 
met	rondleiding.	Koffie	/thee	met	kloostermop.	

12.30 – 13.45 uur : Lauwersoog. Waddengenot aan zee. 

Lunch van Fish en Chips. 

• Route van Noordpolderzijl.
14.30 – 16.00 uur. : Warffum, museum het Hogeland entree.

17.00 -18.45 uur : Aduard Best Western : 3 gangendiner Stoofvlees. 

19.30 uur : verwachte thuiskomst. 

Kosten	:	€	75,--	
Heeft u een dieet, neemt u een rollator mee, zet dan s.v.p. uw naam er op 

Heeft u belangstelling dan graag opgave voor 20 april bij Albert Volders, 
de penningmeester. tel.  0598 – 62 43 78    





Doppenactie: 

Zolang er geen 
bijeenkomsten zijn kunt u 
de doppen inleveren bij of 
op laten halen door Wiebe 
Dijk, Bocht Oosterdiep 43C 
te Veendam.  

Tel. 0598 - 47 04 12
of 06 - 15 07 29 98 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA

20 april 
Ledenjaarvergadering

11  mei
Reisje Hogeland

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


