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Mededelingen van het bestuur:
*Nogmaals: De 100ste editie van de Nieuwsbrief. Wanneer was de eerste
Nieuwsbrief? Wie weet het. Heb nog geen reactie gekregen.
*Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding denkt het bestuur aan een bijeenkomst in april 2020 die hier aandacht aan schenkt. Leden wordt gevraagd
hier in mee te denken en evt. suggesties door te geven.
*Contributie 2020: het bestuur stelt een kleine verhoging van de
contributie voor: € 35—voor alleenstaanden en € 58, - voor echtparen.
Op de ledenvergadering van 21 november is dit door de leden unaniem
akkoord bevonden.
Het streven is ook om goede sprekers aan te blijven trekken.
*Doppenactie: even was er twijfel of de doppenactie wel kon doorgaan
Namens Bé Lohof kunnen wij u meedelen dat u de doppen gewoon kun
blijven meenemen. Er is een ander inzamelpunt gevonden. Goed bericht
dus. En petje af voor Bé !Als u dat wilt, kunt u zich ook aanmelden voor
de landelijke nieuwsbrief via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.
Onderwerpen zijn b.v. : Zomereenzaamheid, woonzorg voor ouderen,
koopkrachtdaling gepensioneerden, valpreventie enz.
Vanaf 28 juni 2019 is het nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB
Het luidt: Seniorenorganisatie KBO – PCOB, Ringwade 67, 3439 LM te
Nieuwegein.
De telefoonnummers blijven ongewijzigd. Algemene nummer: 030 – 3400
600 e-mail: info@kbo-pcob.nl
Op 27 november 2019 is een belangrijk stuk voor alle leden uitgekomen:
Ledenraad PCOB besluit: Aan de slag met KBO - PCOB vernieuwt.
Het komt zeker ook in ons bestuur en ledenvergadering aan de orde.
U kunt het alvast lezen via internet.

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

Oproep: Het bestuur blijft de oproep doen voor nieuwe bestuursleden in
het nieuwe jaar. U kunt zich aanmelden bij het bestuur. Of ga eerst eens
een gesprek aan.
Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam.
Op de laatst gehouden gezamenlijke bestuursvergadering in april 2019 is
besloten dat we onderlinge berichten zoals onze Nieuwsbrief en
mededelingen van de kbo afdeling gaan uitwisselen.
Dus kennis nemen van elkaars activiteiten.
Wij houden u ook op de hoogte van de verder gaande samenwerking.
Uw ledenpas
Als het goed is heeft ook u een ledenpas in huis. Misschien gebruikt u die
pas vaak en veel. Maar misschien blijft hij liggen waar die ligt. Daarom
even aandacht voor de ledenpas.
Met de ledenpas heeft u recht op allerlei leuke en interessante voordelen.
Op vertoon van uw pas met uw lidnummer krijgt u korting bij onder meer:
a.
b.

c.
d.
e.

10% korting op de maaltijdprijs bij Apetito maaltijdservice.
De maaltijden worden bij u thuis afgeleverd. Tel. 0800-023 29 75 of
www.apetito.nl/kbo-pcob
Voordelig naar het Spoorwegmuseum. Met 40% korting
Kosten: € 15,- voor entree +koffie en gebak. Elke dinsdag is het
plusdag met een nostalgisch programma en gratis rondleidingen.
Tel. 030-230 62 06 of www.spoorwegmuseum.nl
Zilveren Kruis. Als kbo of pcob lid ontvangt u 8% korting op de
basisverzekering en 10% korting op alle aanvullende, inclusief
tandarts, verzekeringen. Tel. 071-751 00 56
Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar van Nederland. U ontvangt
8% korting op de basis en alle aanvullende verzekeringen. Tel. 0800
776 54 33.
* Voor vragen over wonen, zorg, welzijn en gezondheid kunt u bellen
naar de servicetelefoon van de kbo-pcob te Utrecht. Tel. 030-3400 655
Van maandag tot en met donderdag van 10 tot 13 uur.
Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en donderdagmiddag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.

Voor vervoer kunt u bellen:
Fam. Dijk , Wildervank tel. 0598 - 470 412 / 06 - 15 07 2998
Met ingang van februari 2019 is 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.

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

*Kijk ook op: www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle voordelen. En in de maandelijkse Magazine staan soms ook actuele
aanbiedingen.
*Schrijft u liever een brief, het postadres is :
KBO – PCOB , Ringwade 67, 3439 LM te Nieuwegein.
*Telefonisch kan ook via het algemene nummer: 030-3400 600.
Geeft de ledenpas ook voordeel in Veendam en omgeving?
Ja bijvoorbeeld bij: Gerard Bloemenkas en zwembad Tropiqua.
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Familieberichten december – januari
Fam. H. van Eden.
Bocht Oosterdiep 5 H
9641 JH te Veendam.
5 november 50 jarig huwelijk: correctie: het was 60 jaar.
Excuus aan het echtpaar van Eden.
J. Dijkstra.
60e laan – 7;
9648 GL te Wildervank,
20 december; 80 jaar
W.E. Koetje-Sportel.
Borgerspark 2 kamer 512,
9642 LN te Veendam.
29 december: 93 jaar.
J. de Groot.
Continentenlaan 106,
9642 BJ te Veendam.
16 januari: 85 jaar.
Familie S.P. Broesder.
Smaragdlaan 4,
9646 BLte Veendam.
26 januari: 60 jarig huwelijk.
De jarigen en het huwelijkspaar: Van harte gefeliciteerd, een mooie dag
gewenst met uw naasten. En Gods zegen over uw verdere leven!
Mevrouw Van der Zwaag verblijft nog steeds in: Maartenshof ,
Schaaksport 100, afd. 3 B – kamer 8,
9728 PG te Groningen.
Een kaartje is altijd welkom. Lees ook nog eens het gedicht van onze
voorzitter in het septembernummer. Laten we om elkaar denken !.

Donkere dagen voor Kerst
In deze donkere dagen voor het kerstfeest
Kunnen de gevoelens zo tegenstrijdig zijn
Veel mensen vinden deze tijd wel heel fijn
En anderen voelen dan het gemis het meest.
Eenzaamheid, vooral met de kerstdagen
Wanneer je geliefde er niet meer is
Dan voel je juist extra het grote gemis
je bent zo alleen en zit met zoveel vragen.
Voor jou is het met kerst geen groot feest
Omdat je gedachten bij het verleden zijn
Hetgeen gepaard gaat met heimwee en pijn
Het wordt nooit meer zoals het is geweest.
Toch mogen we elkaar het goede wensen
Want ondanks alle verdriet en zorgen
Ben ook jij bij God, onze Heer geborgen
Hij is op aarde gekomen voor alle mensen.
Fedde Nicolai.

Verslag van de ledenbijeenkomst op 21 november 2019
met het onderwerp:

Om ons klimaat kun je niet heen ingeleid door André Hammenga uit
Veendam. (In de november Nieuwsbrief stond al voorinformatie over dit
onderwerp dat vandaag de dag volop speelt)..
Welkom en opening:
Voorzitter Sjoukje Smid
verwelkomt een 66 tal
leden en zegt blij te
zijn met deze opkomst.
Speciaal welkom aan de
spreker deze middag; de
heer André Hammenga.
Als openingswoord leest
zij Psalm: 100. Hierna
gaat zij ons voor in
gebed..
Mededelingen:
* Het overlijden van ons lid Henk Hoving uit Veendam op de leeftijd van
73 jaar. Enkele PCOB leden hebben de afscheidsdienst en begrafenis
bijgewoond.
* de Kerstviering is op donderdagmiddag 12 december. Opgaaf voor 8
december bij de voorzitter en/of de penningmeester. Kosten: alleen de
viering: € 2,50. Met broodmaaltijd kost het € 12,50. Op 2 december
hadden zich al 70 leden opgegeven.
* Wegens een operatie kan Wiebe Dijk tijdelijk de vervoersaanvragen niet
doen. U moet even zelf bellen en voor vervoer zorgen. Wiebe: Veel sterkte!
*Financiën : Penningmeester Nanno Levenga geeft een toelichting op de
uitgaven van de afgelopen 2 jaren In 2018 was er een tekort van € 862,50 ,
is terug gebracht naar € 275,-Voorstel contributie  2020 : € 35,-- voor alleen gaanden en € 58,-- voor
echtparen. Voorstel unaniem door de vergadering aangenomen. Pluim voor
de penningmeester.

Inleiding door André Hammenga :
OM ONS KLIMAAT KUN JE NIET HEEN !
Met foto’s van Bé Lohof.
Inleider geeft eerst een korte kennismaking over
zichzelf. Een leraar op de Mulo noemde hem al
met een vooruitziende blik “putjesschepper” En
tot op de dag van vandaag doet hij dat met veel
plezier, kennis en toewijding bij Waterschap
Hunze en Aa’s in Veendam. Hij doet dit als
technoloog en projectleider en werkt
voornamelijk samen met gemeenten en
drinkwaterbedrijven in de samenwerking in de
Waterketen (van drinkwater naar rioolwater en
zuivering daarvan, zodat het weer schoon op het kanaal kan worden
geloosd. Daarnaast was de heer Hammenga actief in de plaatselijke
politiek als raadslid en fractievoorzitter van het CDA afdeling
Veendam-Wildervank en ook enige jaren wethouder.
In zijn openingswoord peilde spreker de kennis over het waterschap door te
vragen wat het Waterschap zoal doet behalve Waterschapsbelasting heffen.
Eén van de oudste overheden in Nederland; al ten tijde van graaf Floris 5.
De taak van het waterschap was bij velen ook bekend zoals: het water op
peil en schoon houden, dijkbeheer, watergangen controleren, rioolwater
zuiveren, blauwalg bestrijden enz.
Terug in de geschiedenis. In de Griekse tijd waren de 5 elementen al
bekend. Het zijn: aarde – water – vuur – lucht en ether (hemel).
Aarde: we halen steeds meer
grondstoffen uit de aarde. Zoveel
dat we de aarde dreigen uit te
putten. Gevolg: meer CO2 uitstoot
in de lucht en de aarde warmt 2 a 3
graden op. Het water bij de polen
smelt – hogere waterstanden –
overstromingen. Maar ook grote(re)
droogte b.v. in Afrika, maar ook de
afgelopen jaren in Nederland.

Wat doen we daar aan mede om de toekomst van onze (klein)kinderen.
Antwoord: minder vliegen, terug naar 100 km. per uur op de snelwegen,
van het aardgas af maar ook zonnepanelen en windmolens plaatsen enz.
Maatregelen thuis zijn bijvoorbeeld: isoleren, de thermometer iets lager
zetten, een trui aan, elektrisch koken enz.
De plaatselijke
Gemeente moet hierin: informeren, faciliteren en stimuleren.
Water: In de laatste jaren is er steeds meer wateroverlast naast extreme
droogte. Maatregelen daar tegen zijn o.a. : de sloten schoon houden voor
betere en snellere afvoer, de tegel er uit- een plantje erin, een regenton
plaatsen, polders aanleggen om het water vast te houden, meanderen zoals
de Hunze bij Gieten.
Pauze.
Na de pauze vervolgt de heer Hammenga zijn leerzame verhaal.
Vuur – lucht en ether
Welke maatregelen worden er genomen? De Gemeentes brengen in kaart
waar de meeste overlast is. Men houdt de waterstanden bij. Vraag: Wat
doen verzekeringsmaatschappijen bij schades door wateroverlast? Natte en
droogte heeft gevolgen voor de oogsten en dus voor de boeren. Een andere
maatregel: evacuatieplannen om veilig te kunnen blijven wonen. Zo wordt
de Afsluitdijk verhoogd en versterkt.
Voedselketen: landbouw – voedsel – mens en dier – uitscheiding – mest
en energie. Die voedselketen wordt doorbroken doordat meststoffen als
fosfaat en stikstof verloren gaan. Daarom
moet er steeds meer kunstmest worden toegevoegd. Er volgt een chemisch verhaal.
Momenteel speelt het verbod op stikstof
hoog op bij de boeren en burgers. Spreker
voorspelt dat er over 50 jaar geen fosfaat
meststof (delfstof) meer is.
Reeds vanaf 2014 waarschuwde men in het
kader van Natura 2000 voor een teveel aan

stikstof. Daarover heeft commissie Remkes dit jaar een rapport uitgebracht.
Aanbevolen maatregelen om de stikstof terug te dringen zijn o.a. : terug
naar 100 km. op de snelwegen, boeren uitkopen en de bouw van huizen
inperken. En dat doet pijn bij vooral de boeren.
Om uit de problemen te komen moeten we polderen aldus de spreker. En
die problemen zijn er: we leven in ons land met veel mensen en weinig
natuur op een klein stukje aarde.
Een ander punt van aandacht zijn de geneesmiddelen die via het riool in het
afvalwater terecht komen.
Waarom zouden we dit alles doen? Het gaat om: people – planet – profit.
Het gaat om onze kinderen en kleinkinderen. Daarom: Samen optrekken!
Samen oplossingen zoeken en maatregelen nemen. En populistische
praatjes van rechts uit de politiek helpen ons hier niet verder.
Er volgen nog een paar vragen:
1 De temperatuur van het water uit de fontein bij het Waterschapsgebouw.
(te laag voor legionella)
2.Heeft de stand van de as van de aarde met klimaatverandering te maken?
(wel met tempsratuur schommelingen niet met klimaatverandering)
3. Oorzaak van de extremen: extreme droogte en grote overstromingen.

Er volgt een hartelijk applaus uit de zaal voor deze interessante uitleg over
de verandering van ons klimaat.
Namens het bestuur overhandigt de penningmeester Nanno Levenga een
presentje van de Zuivelhoeve voor de spreker en zijn vrouw.
Voorzitter sluit af, wenst ieder wel thuis en nodigt Henriette v.d. Wal uit
om ter ere van haar ouders: echtpaar Van Eden samen ons slotlied te
begeleiden: Gezang 390.
Zij wijst ons allemaal ook nog op de:
UITNODIGING KERSTVIERING :
DONDERDAGMIDDAG 12 DECEMBER
VANAAF: 14.30 uur in de KANDELAAR.
Opgave voor 8 december bij de voorzitter en penningmeester.
Verslag: Klaas v.d. Veen, secretaris.

Ledenvergaderingen in 2020 :
16 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. het uitgestelde optreden
(januari 2019) van de dames uit Emmen.
20 februari: met de KBO. Lezing van Erik Hulsegge. : columnist en
radiopresentator bij RTV Noord. Hij heeft veel verhalen geschreven en
leest voor uit eigen werk.
19 maart: Herdenking overleden leden .Tevens jaarvergadering met
huldiging van 4 leden die 25 jaar lid zijn van de PCOB.
Ds. Poede, PKN predikant, komt met het onderwerp: “Op weg naar Pasen”
16 april: Thema: 75 jaar bevrijding. Invulling volgt. Zie ook oproep bij de
mededelingen.
14 mei: jaarlijkse reisje naar …… ?
Zomervakantie: van juni tot en met augustus
22 oktober 2020 : (niet 15 oktober) met de KBO. Lezing van en over de
Wilde Ganzen.

Nieuws uit de provincie ook wel genoemd: het Platform
Uitnodiging voor alle KBO en PCOB leden in de provincie Groningen
voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst op: 13 januari 2020. Aanvang 14 uur
Plaats: Brandpunt, Noorderstraat 23 te Sappemeer.
Inloop vanaf 13.30 uur.
Thema voor deze bijeenkomst is: “Waar staan we als ouderenbonden over
20 jaar?”
Manon vanderKaa, directeur van het landelijk bureau, is bereid gevonden
ons naar die toekomst mee te nemen.
Uiteraard is er ruim tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.
Opgaaf voor 1 januari 2020 rechtstreeks bij :
Fred Postema (PCOB) , mail : fredpostema@live.nl

We begonnen deze Nieuwsbrief met een kerstgedicht en eindigen er mee.
Een nieuwe wereld.
Dat een nieuwe wereld komen zal						
waar brood genoeg – 								
en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten 						
wonen dooreen in wijken van vrede 						
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven						
oude mensen maken hun dagen vol 						
en jonge mensen zullen daar pas 						
op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen 					
geen kinderen baren voor de verschrikking 					
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: 					
wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal 						
waar brood genoeg - - 							
en water stroomt voor allen.
Dichter: Huub Oosterhuis.

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
12 december:
Viering kerstfeest m.m.v.
Chr. gemengd koor uit Kropswolde
o.l.v. mevr. Kooi. Met een
kerstmaaltijd.
Meer informatie volgt.
16 januari 2020:
Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. het
uitgestelde optreden (januari 2019)
van de dames uit Emmen.

