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Mededelingen van het bestuur:
*Met ingang van 1 februari 2020 is Albert Volders de nieuwe penningmeester van onze PCOB afdeling. U vindt zijn gegevens op de binnenkant van de omslag bij de bestuurssamenstelling. Albert is deskundige in
financieel opzicht dus het bestuur heeft er vertrouwen in dat hij een goede
opvolger zal zijn van interim-penningmeester Nanno Levenga die een jaar
lang de financiën als een goede penningmeester beheerde. Wij bedanken
Nanno voor het vele werk dat hij deed. In de jaarvergadering in maart zal
nog een afscheidswoordje tot hem gezegd worden.
*Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zal de ledenbijeenkomst van april
in het teken staan van de bevrijding van ons land 75 jaar geleden. De heer
Venema uit Stadskanaal, , 90 plusser, zal ons over de oorlog vertellen.
En na een oproep op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 16 januari hebben al
enkele leden van onze PCOB afdeling zich bereid getoond ook een bijdrage voor de Nieuwsbrief te willen leveren aan verhalen uit de oorlog, de
periode 1940 -1945. Er hebben zich inmiddels al 3 leden aangemeld die
een bijdrage willen leveren. Graag meer verhalen dan kan ik die over heel
2020 verdelen. U kunt dus ook het hele jaar kopij aanleveren. We zijn erg
benieuwd.
*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.
Voor 2020 is de inning via automatische incasso in 2 keer. Tijdstippen: 2e
helft van januari en van juni Wie het zelf overmaakt : graag voor
1 februari . Het streven is ook om goede sprekers aan te blijven trekken.
*Doppenactie: even was er twijfel of de doppenactie ten behoeve van de
de opleiding van Blindegeleidehonden wel kon doorgaan Dank zij de inzet
van ons bestuurslid Bé Lohof draait de actie nu weer op volle toeren. Bé :
bedankt !

Als u dat wilt, kunt u zich ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief
via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. Onderwerpen zijn b.v. : eenzaamheid, woonzorg voor ouderen, koopkrachtdaling gepensioneerden, valpreventie enz.
Vanaf 28 juni 2019 is het nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB :
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.
Oproep: Het bestuur blijft de oproep doen voor nieuwe bestuursleden. U
kunt zich aanmelden bij het bestuur. Of ga eerst eens een gesprek aan.

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

Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam.
Op de 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. 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
b. 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
c. 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
d. Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar van Nederland. U ontvangt
8% korting op de basis en alle aanvullende verzekeringen. Tel. 0800
776 54 33.
e. Voor vragen over wonen, zorg, welzijn en gezondheid kunt u bellen
naar de servicetelefoon van de kbo-pcob 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.
f. 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 : zie boven.
*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.

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.

Belastingaangiftes IB 2019.

KBO – PCOB

Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvuller van de KBOPCOB voor uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Ook kan hij u adviseren
over het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor het invullen
van IB 2019 zijn er 3 personen beschikbaar namens de KBO-PCOB.
Het zijn:
• Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5
tel. 0598- 62 43 78
Mailadres : avolders@netvisit.nl
• Alko Flink, Pommerse Bocht 93,
tel. 0598- 61 87 11
Mailadres : alkoflink@netvisit.nl
• Nanno Levenga, Ds. Van Petegemstraat 7, tel. 0598 – 61 90 77
• Mailadres : famlevenga@netvisit.nl
Als u gebruik wilt maken van hulp bij het invullen IB 2019 dient u vroegtijdig contact op te nemen met één van bovengenoemde personen om de
aangifte te plannen.
De belastinginvuller zorgt ervoor dat uw aangifte bij de belastingdienst
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangiften:
• Aangifte voor 1 april 2020 binnen bij de belastingdienst, aangever
krijgt voor 1 juli antwoord op de IB aangifte 2019.
• Aangifte na 1 april 2020 binnen bij de belastingdienst, aangever krijgt
na 1 juli antwoord op de aangifte IB aangifte 2019.
Onkostenvergoeding
De vergoeding voor onkosten, zoals reis- kopieer- en printkosten zijn
maximaal € 15,- per adres.
Namens de belastinginvullers,
Nanno Levenga

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

Familieberichten februari 2020
Mevrouw J.M. van Eden- Boomgaard,
Bocht Oosterdiep 5H
9641 JH – Veendam
22 februari 85 jaar.
De jarige: van harte gefeliciteerd een mooie dag gewenst samen met man
en familie en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

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.

Foto impressie van de kerstfeestviering
op 12 december 2019 door Bé Lohof.

Nieuwjaarsbijeenkomst
op 13 januari in kerkelijk
centrum Brandpunt in
Sappemeer.

Voor’t nieuwe jaar
Voor ‘t nieuwe jaar
en alle volgende jaren
wens ik éénieder
een gezond humorgevoel
en relativeringsvermogen
geen strijd, geen nijd, geen spijt.
geen pijn noch kommer
die niet te verdragen zijn
maar vooral,
hoop ik van ganser harte:
maken wij toch allen samen
t’leven fijn!
een luisterend oor
een klein gebaar
een glimlach
veel hoeft dat niet te zijn
wat aandacht, tederheid en warmte
heet dat niet liefde?

Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari 2020.
Met de begroeting van en een hartelijk welkom van een 75 tal leden
door voorzitter Sjoukje Smid start
het nieuwe jaar goed. Zij wenst ieder
“veul hail en zegen”. Ook welkom
aan de beide dames uit Emmen: Joke
en Jantje. Zo willen ze zelf ook graag
genoemd worden.
Hierna leest zij als opening het gedicht Nieuwjaar dat op de provinciale
Nieuwjaarsbijeenkomst van 13 januari
is voorgelezen. En gaat ons voor in gebed. (dit gedicht vindt u elders in deze
Nieuwsbrief)

Mededelingen
• Een 7 tal leden is door ziekte of andere redenen met kennisgeving afwezig.
• Zondagmiddag 26 januari om 14 uur houdt het echtpaar Broesder een
dankdienst in de Kandelaar t.g.v. hun 60 jarig huwelijksfeest. Wie wil
kan deze dienst meemaken en na de dienst het echtpaar feliciteren.
• Op donderdagmiddag 20 februari is er een bijenkomst samen met de
KBO Veendam. Omdat de spreker van deze middag de heer Hulsegge
van RTV Noord wat eerder weg moet begint de vergadering om 14 uur
(niet om 14.30 u).
• Meer informatie over hulp bij de invulling van belastingformulieren
2019 staat in deze Nieuwsbrief.
• De april vergadering staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Veendam
–Wildervank werd ook in april 1945 bevrijd. We sluiten op 16 april a.s.
het seizoen af met een lopend buffet van de Chinees dat in de Kandelaar wordt opgediend.
Opgaaf voor 1 april bij voorzitter of secretaris en betaling via a.i. of
overmaken ook voor 1 april bij de penningmeester Albert Volders. (gegevens zie voorin bij bestuur)
Tot nu toe, 20 januari , hebben 44 mensen zich opgegeven.

Optreden van de dames uit Emmen: Joke en Jantje.
Joke en Jantje met poëzie en proza
over: TOENTERTIED
Joke en Jantje komen beide uit Zuidbarge bij Emmen. De ene is er geboren, de andere woont er al jaren. U
raadt het al aan de titel: het gaat over
vroeger. De tijd van knikkeren, hoepelen en ook deurtje bellen. Zij doen
hun optreden afwisselend met zingen vertellen of voordragen. Vroeger deed
men alles anders maar niet minder of
beter dan nu. Het was: toentertijd! Een
paar voorbeelden uit hun optreden:
De haarspeld bij de dames die als toverstokje overal voor gebruikt werd.
Bijvoorbeeld om de verstopte koffietuit weer lopend te krijgen. Ander
voorbeeld was het bezoek van de dominee aan het gezin. De koffiepot pruttelde de hele morgen door en het jongetje van 3 die de dominee geen hand
wilde/durfde geven omdat zijn luier vol zat. Een veelzeggend refrein bij
het zingen was de tekst:
“ wat de toekomst biedt – dat weten wij niet – het komt zoals het komt!”
Pauze met koffie of thee met een Nieuwjaarsrolletje en een hapje.
Na de pauze gaan de dames door met het verdwijnen van de boer en de
boerderij uit Zuidbarge. Vreemden, buitenstaanders, westerlingen en stedelingen zijn de kopers en trekken in de verkochte boerderijen, De baanderdeur is er niet meer. Alleen de vogels in de bomen zingen nog hun lied. Als
oude “hoesjes” konden vertellen! ?
Andere onderwerpen:
*Voorlezen door vader of moeder of door opa of oma.
*Geld: kun je niet meenemen op je laatste reis. De mensen in die tijd leefden sober en dat moest vaak ook, zowel jong als oud, maar hielpen elkaar
als de nood aan de man kwam. Devies: maak niet al je spaargeld op!
*Tijd: vroeger waren er geen klokken, maar had men alle tijd. Nu hangt
overal een klok maar heeft men geen tijd.

Nog één: als je ouder wordt dan worden de trappen steiler, dan praten de
mensen zo zacht en als je in de spiegel
kijkt dan …. (vul maar in) Afsluitend
het gezongen liedje: Spiegelbeeld.
Applaus uit de zaal.
Voorzitter bedankt de dames en sluit
met een gedicht. Zij wenst ieder wel
thuis maar eerst:
Is er een moment voor de Nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje.
Verslag:
Klaas van der Veen, secretaris.
Foto’s van Bé Lohof.

Ledenvergaderingen in 2020:
20 februari: samen met de KBO. Lezing van Erik Hulsegge. : columnist
en radiopresentator bij RTV Noord. Hij heeft veel verhalen geschreven en
leest voor uit eigen werk. LET OP: Aanvang: 14 uur i.p.v.14.30 uur.
19 maart: Ledenjaarvergadering met jaarverslagen secretaris en penningmeester. Herdenking overleden leden. Tevens huldiging van 4 leden die
25 jaar lid zijn van de PCOB.
Na de pauze: Ds. Poede, PKN predikant, komt met het onderwerp: “Op
weg naar Pasen”
16 april: Thema: 75 jaar bevrijding m.m.v. de heer Venema uit Stadskanaal
die vertelt uit eigen ervaringen met de oorlog. Tevens afsluiting seizoen
met een lopend Chinees buffet in de Kandelaar. Tot 1 april opgaaf bij de
voorzitter of secretaris en betalen voor 1 april bij de penningmeester de
heer A.Volders.
14 mei: jaarlijks reisje. Meer informatie volgt.
Zomervakantie: van juni tot en met augustus
16 september: Mevrouw Medema uit Groningen met het onderwerp: Traumahelikopter.
22 oktober 2020: (niet 15 oktober) met de KBO. Lezing van en over de
Wilde Ganzen.
19 november: invulling volgt.
10 december : Kerstfeest

GEDICHT: oud en nieuw
Nieuwjaar 2020
‘t Is of er niets veranderd is,
alleen de datum en het jaar.
Het vorig jaar is nu geschiedenis,
een nieuwe tijd staat voor ons klaar.
We hebben allen even omgekeken,
wat is er veel gebeurd die tijd.
Voor ons liggen nieuwe dagen, weken,
de loper ligt weer voor ons uitgespreid.
Het boek van vorig jaar is dichtgegaan,
maar veel van wat daarin is geschied,
zal ook in deze tijd blijven bestaan,
goed en kwaad, een treurzang of een lied.
Verdriet, gemis en fijne goede dingen,
ze liggen nu verpakt in de voorbije tijd.
We noemen dat onze herinneringen
en die raken we ook niet meer kwijt.
De nieuwe bladzijden worden nu beschreven,
en langzaamaan wordt ook dit boek gevuld.
Al de gebeurtenissen van het leven
worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld.
Met één bede sla ik dit boek van mij open:
“Heer wees op elke pagina erbij.
Leer me elke dag met U lopen,
heel dit nieuwe jaar, blijf dicht bij mij.”

75 jaar bevrijding

1945 - 2020

Dit jaar staat in het teken van 75 jaar VRIJHEID. Goed om er extra aandacht aan te besteden. Daarom ook staat de laatste bijeenkomst op 16
april in het teken van 75 jaar bevrijding ook van de provincie Groningen.
Veendam, werd bijvoorbeeld op 13 april bevrijd van de Duitsers.(Zie Jan
Salwaplein) .
Daarom ook willen wij hier aandacht aan besteden met verhalen van onze
leden bijvoorbeeld. In de volgende PCOB Nieuwsbrieven zal ik deze verhalen aan u (en uw (klein) kinderen) doorgeven.
Als opening van deze
verhalen vooraf een
verhaal uit de Israël
Nieuwsbrief nummer 68
van 2020. Het gaat over
mevrouw Bagad-Vleeschhouwer , geboren in
Amsterdam 1942. Zij
vertelt het volgende
verhaal :
Wij woonden aan de
Amstel in Amsterdam.
Op een keer werd de
straat afgezet en begonnen de razzia’s. Toen de
Duitsers de deur intrapten heeft mijn moeder
mij op schoot genomen
en geroepen: difterie….
difterie.! Voordat ze
was uitgesproken waren ze al weg. Toen wisten mijn ouders dat ze als de
wiedeweerga moesten onderduiken. Ze hebben mij achtergelaten op de
toonbank van de fabriek, hun eigen zaak. Ik was een baby van 16 maanden. Ik kwam terecht bij Cor van der Hooft, hoofd van de ondergrondse in
West-Brabant. Niemand wist wie ik was, alleen via mijn kleding wist men

de letters EV (Elisheva Vleeschhouwer). Van der Hooft gaf mij door aan
familie de Kraker in Breda.
Na de oorlog hebben mijn ouders een advertentie in de krant gezet in het
zuiden van het land. Want iemand had hun verteld dat ik waarschijnlijk
in het zuiden van het land was. Via dezelfde Van der Hooft is er contact
gelegd met de familie Kraker. Mijn ouders kwamen toen op de fiets zonder
luchtbanden van Amsterdam naar Breda, een afstand van 111 km. Mijn
moeder zei: “Wij zijn jouw papa en mama”. Ik zei: “Nee dit zijn mijn papa
en mama “ (pleegouders). Mijn moeder zei: “Oké dan zijn wij jouw vader
en moeder”. Dat was prima. Heel bijzonder hoe mijn moeder dat oppakte.
Tegenwoordig woont mevrouw Vleeschhouwer al jaren in Israël. Ze is
getrouwd en heeft 6 kinderen gekregen. Haar man is inmiddels overleden.
Zij woont in Beit Barth, een woonvoorziening voor overlevenden van de
Holocaust.

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

20 februari: met de KBO.
Lezing van Erik Hulsegge
van RTV Noord.
19 maart: Ds. Poede, PKN
predikant, met het onderwerp :
“Op weg naar Pasen”
16 april: Heer Venema uit
Stadskanaal. Afsluiting seizoen
met lopend buffet

