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Mededelingen bestuur : 

Een nieuw jaar. 
Beste PCOB leden : Omdat we in januari niet bij elkaar zijn geweest :
nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2022 : gezondheid, moed 
en in vertrouwen op Gods ontferming en op elkaar om verder te gaan op 
onze levensweg.           

De ledenbijeenkomst op donderdagmiddag 17 februari 2022 gaat door. 
Er mogen maximaal 50 mensen komen vanwege de coronamaatregelen. . 
Programma : Voor de pauze : pastor Kulk met het onderwerp  : Geestelijke 
verzorging  in tehuizen. Na de pauze : Nieuwjaarswens met een hapje en 
een drankje  ! Opgaaf per mail of per telefoon voor 10 februari bij de 
secretaris of Wiebe  Dijk.  Let op : bij binnenkomst mondkapje op, houd 
voldoende afstand van elkaar. Bij de uitgang is een deurkollekte. Warm 
aanbevolen. 

Vervoer : Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe	Dijk				Tel.:	0598	-470	412			of	06-	150	72	998	.Kosten	:	€	2,--	heen	
en terug. Te betalen aan de chauffeur. 

Doppenactie : U kunt de doppen inleveren bij of op laten halen door 
Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C te Veendam. Tel. 0598 -470 412 of 
06- 150 72 998.   Mail : lendedijk@netvisit.nl
Zie ook op de site van de PCOB / internet:  https://www.pcob.nl/uw-afde-
ling/veendam-wildervank- 

Aandachtspunt ledenwerving : 
De eindstand van het aantal leden op 31 december 2021 was : 187 Er 
kwamen in het jaar 2021 : 37 nieuwe leden bij mede dank zij de actieve 
bestuursleden. Een mooi resultaat ! Ook in het nieuwe jaar gaan we verder 
op zoek naaar nieuwe leden. Doet u ook mee ? Of geef een naam van 
iemand door aan een bestuurslid. Dat is het minste wat u kunt doen. We 
zijn benieuwd ! 
Hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
*de heer en mevrouw Bakker, Boven Dwarsdiep 5, 9641 LP te Veendam. 
*de heer en mevrouw Panman, Kleermakerstraat 2, 9646 CN, Veendam.
*mevrouw R. Sijp, Dr. Bekenkampstraat 16, 9641 BT te Veendam. 



Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de 
ledenadministratie die het weer doorgeeft aan de secretaris en de  
coördinator bezorging : de heer Wiebe Dijk. Gegevens bestuur leest u 
voorin de Nieuwsbrief.

Berichten van de penningmeester.  
Consumptie
Van de penningmeester een speciaal bericht vooral voor de nieuwe leden:                        
In de periode september tot en met april hebben we onze maandelijkse 
bijeenkomsten in de Kandelaar. Daarvoor betalen we huur en ook nodigen 
we sprekers uit die ook betaald moeten worden. Omdat niet alle kosten uit 
de	contributie	betaald	kunnen	worden,	vragen	we	voor	2	kop	koffie/	thee	
met	een	stuk	koek	per	persoon	een	bijdrage	van	€	2,50.	Te	betalen	bij	
binnenkomst. Dat u dit even weet. Bij dit alles is het ook goed om te 
weten dat een groot deel van onze jaarlijkse contributie naar het landelijke 
bureau gaat. 

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 anderzins vermogend worden hiertoe opgeroepen. 
Een groot deel van de bevoking 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 
giftenaftrek hebt, levert dat vaak een belastingteruggave op. 
Vooral de laatste jaren blijk dat een groot 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 met de te betalen belasting niet verzilverd worden en 
de	teveel	ingehouden	loonheffing	niet	terug	ontvangen	worden.	
Een proefberekening voor belastingteruggave is simpel gemaakt en heeft 
verder geen consequenties mocht blijken dat het in uw geval niet opgaat. 
Namens de PCOB moedigen wij u hierbiij aan om dit voor u te 
onderzoeken. 
Wanneer dit voor u leidt tot een belastingteruggave, kunnen wij dit verder 
voor u afhandelen. Wanneer dit niet leidt tot teruggave hebben wij u in elk 
geval de zekerheid van het proberen gegeven. 
Namens de PCOB Veendam e.o.   Albert Volders. 
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De winter nadert,
tijd voor een
warme trui

Belastingaangifte 2022 
Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers van de PCOB// 
KBO voor uw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021. Ook kunnem zij u 
adviseren met het aanvragen van uw huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor 
het invullen van de IB 2021 zijn er 3 personen beschikbaar namens de 
PCOB/KBO . Dit zijn :
*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 
*Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5 telefoon : 0598 -624 378
   Mailadres : avolders@netvisit.nl 

De belastinginvuller zorgt er voor dat uw aangifte  bij de belastingdienst 
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangifen : 
• Aangifte voor 1 april binnen bij de belastingdienst, aangever krijgt 

vóór  1 juli antwoord op de aangifte 2021. 
• Aangifte na 1 april binnen bij de belastingdienst, aangever krijgt 
 ná 1 juli antwoord op de aangifte 2021. 
Wanneer u reeds gebruik maakt van onze dienstverlening, ontvangt u auto-
matisch de codes om te gebruiken voor het doen van de aangifte. 



Deze codes kunt u vervolgens doorgeven. 
Wanneer u als lid voor het eerst gebruik wilt maken van de belastingservice  
kunt u contact opnemen met één van bovengenoemde medewerkers.Zij 
zorgen dan verder voor de verdere verwerking van het proces. 
Vergoeding van gemaakte kosten :        
    De vergoeding voor gemaakte kosten zoals reis- en kopieerkosten zijn 
€	15,--	per	adres.	
Namens de belastinginvullers : Albert Volders. 

Bewijs van test of vaccinatie .
Ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga.
Er zijn 2 manieren om de coronacheck in je bezit te krijgen :
1. Op de mobiele telefoon.
2. Met een papieren versie. Hoe dit geregeld moet worden : lees verder. 

Naar aanleiding van  vragen op de ledenbijeenkomst van 16 september j.l. 
zet ik dit bericht in de Nieuwsbrief . Jouw gezondhedi en die van anderen 
is belangrijk. Daarom vragen sommige landen of plekken om een corona-
bewijs.Alleen met dit bewijs krijg je toegang. 
Papieren coronabewijs aanvragen met de telefoon ? Dat kan ook. 
Hebt u geen DigiD, smartphone of computer met printer ? U kunt dan 
bellen naar de CoronaCheck helpdesk om te vragen of u een papieren 
coronabewijs thuis gestuurd kunt krijgen. Na  2 tot 5 werkdagen krijgt u 
het coronabewijs per post thuis gestuurd. 
Bel dan de helpdesk : 0800 – 1421 (gratis) Bereikbaar van maandag  
t/m.zondag van 8.00 tot 20.00 uur. Let op : voordat u belt noteert u 2 
dingen vooraf : 
*uw BSN nummer, dit staat op uw paspoort en rijbewijs en ID bewijs. 
* uw 4 cijferige postcode. Dus alleen de 4 cijfers en verder niet. 
Alles met elkaar duurt de aanvraag  plm. 20 minuten.  
Nadat u een boosterprik (3e prik) hebt gehad, moeet u een nieuwe QR code 
aanvragen. Zie procedure hierboven.





Landelijk 
Een belangrijk bericht van het landelijk bureau.  In de Nieuwsbrief van 15 
februari 2021 staat het volgende : In de jaren 2017 en 2018 zijn plannen 
gemaakt voor KBO-PCOB vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de 
Unie KBO en de PCOB over zouden gaan naar een juridische fusie. Nu 
een paar jaar later is duidelijk geworden dat een juridische fusie geen goed 
idee is. Daarom is door de ledenraden van beide verenigingen besloten om 
de samenwerking voort te zetten onder de titel : KBO-PCOB Nieuwe Stijl. 
Gevolg is o.a. dat er weer een aparte 
begroting van beide bonden komt. De bestaande samenwerking blijft 
gewoon doorgaan zoals nu het geval is. 

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.en in zwembad Tropiqua .
*. kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen . En in het maandelijkse Magazine staan soms ook 
aantrekkelijke aanbiedingen. 
Voor vragen over :                              
  
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de service-
telefoon  van de kbo – pcob : 030 - 3400 655  Van maandag tot en met 
donderdag van 10 tot 13 uur. 
*Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en donderdag-
middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  





Wat brengt ons het nieuwe jaar 2022 ?
PCOB leden zijn over het algemeen mensen die al een aantal jaren achter 
de rug hebben. Niet voor niks zijn we een ouderenbond. Reden soms voor 
adspirant leden om (nog) geen lid te worden van deze club. Als u al langer 
meeloopt dan weet u wel beter. 
In alle tijden maar misschien juist in deze tijd geldt voor ons ouderen en 
jongeren trouwens ook ,nog steeds dit bekende gedicht:
 
 Voeten heb je om te lopen
 naar de mens die eenzaam is
 en een hart om waar te maken
 dat geen mens een eiland is. 
 
 Oren heb je om te horen
 Naar de mens die vrede is
 En een hart om te geloven 
 In zijn God die liefde is.
 
 Ogen heb je om te zoeken
 Naar wat mensen nog ontbreekt
 En een hart om uit te spreken
 Wat een ander moed inspreekt
 
 Schouders heb je om te dragen 
 Zorg en pijn voor alleman
 En een hart om te aanvaarden 
 Wat een ander beter kan. 



FAMILIE- BERICHTEN :

Sinds corona afgelopen 2 jaar zijn de familieberichten  ook iets uitgebrei-
der. Zo noemen we bijvoorbeeld alle jarigen, ook beneden de 80 jaar.  

Jarige janauri 
Ons nieuwe lid : mevr. R. Sijp-Oosterveld, was op 8 januari jarig. Wie haar 
nog een kaartje wil sturen , het adres is : Dr. Bekenkampstraat 16, 9641 BT 
te Veendam. 

Jarigen februari :
3 febr.: mevr. J.J.Bakker –de Boer,Ben.Oosterdiep70, 9641 JE ,Veendam.: 
89 
5 febr.: de heer G. Visscher-v.d.Zwaag, Beukenlaan 33, 9648 LR, 
W’vank.:76
5 : de heer N.W. Levenga, Ds. V. Petegemstraat 7, 9645 NV, Veendam.:77 
jaar.
7 : mevr. R.Lohof-Meijering, Burg. Bosscherstr.66, 9641 NJ, Veendam.:77 
jaar.
15 febr.: de heer A. Forsten, Pommerse Bocht 17, 9641 EA, Veendam. 75.
16 febr.: mevr. Panman-Vast, Stationspark 33,9641 MR, Veendam.  70.
18 febr.:mevr.T.v.d.Veen-v.d.Veen, Pr.Bernh.laan 56-120,9641LW Veen-
dam 88
19 febr. : de heer H. Van Eden, Bocht Oosterdiep 5H, 9641JH, Veendam, 
90.
20 febr.: de heer H.Hoogeveen, Agaatlaan6, 9646 BE, Veendam. 81.
21 febr.; mevr. J. Boelens, Duurswold 2, 9642 EW, Veendam. 86.
21 febr.: mevr.A.Venema-v.d.Werf, Talmastraat 20, 9645 GE, Veendam.75.
22 febr.: mevr.J.M.van Eden-v.d.Boomgaard, Bocht Oosterdiep 5H, 
9641JH, Veendam. 87.
23 febr.: mevr.K.de Groot-Vogelzang, Boven-Westerdiep 84-2, 9641LK, 
Veendam 84. 
23 febr.:mevr.S.W.Wassink, Pommerse Bocht 93, 9642EC, Veendam.74
27 febr.: mevr. P.de Boer-Hartenhof,ds.J.Hekhuisstraat 30, 9649HG, 
Muntendam. 91. 
Wij feliciteren alle jarigen en wensen hen met hun geliefden een mooie dag 
toe en vooral gezondheid. . 



Er waren deze maand geen jubilea te vermelden. 

De zieken

*Met de heer H. Sandee , Hereweg 89 , 9651 AC in Meeden gaat het 
minder goed. Hij is erg ziek. 
* Mevrouw Van Halsema is van de trap gevallen met gvolg : gebroken 
ribben en rugwervel.Veel pijn dus.  Ze is behandeld in het UMCG in 
Groningen.
Tijdelijk adres nu is : verpleeghuis Huize Anholt afdeling 
Enkmarken,kamer 9, Paul Krugerstraat 1, 9401 AG - Assen.. 

Alle zieken : beterschap, moed , alle sterkte en Gods nabijheid toegewenst. 

Overleden :
30 november 2021 : mevrouw H.H. Ridderbos-Venema, Marktstraat 3, 
9641 EJ te Veendam. op de leeftijd van 81 jaar 
7 december 2021: de heer H. Menting, Kielerbocht 43–004, 9642 CA te 
Veendam. op de leeftijd van 83 jaar. 
21 december 2021 : de heer E. Huttinga, Borgerspark 2-546, 9642 LN te 
Veendam. op de leeftijd van 92 jaar. 
30 december 2021 ; de heer J.J. Huiting, Eikenlaan 73, 9697 RV te 
Blijham. De heer Huiting is 87 jaar geworden. Hij zou 31 december 88 jaar 
worden.
Op 22 januari 2022 is mevrouw J. Hulzebos - Holwerda, Jan Tooroplaan 
22, 9646 DG te Veendam na een kort ziekbed in het Martini ziekenhuis te 
Groningen overleden. Zij is 75 jaar geworden. Wij wensen haar man en 
familie alle sterkte en Gods nabijheid toe.

Wij condoleren al hun geliefden en de familie. Voor de familie Huttiga is 
er opnieuw verdriet na het overlijden van hun moeder en oma op 
24 november. In één maand tijd beide ouders gestorven. 
Wij wensen hen en ook de andere families Gods nabijheid in moeilijke 
tijden. En ook steun van hun medemensen. 
In  deze stille en eenzame en soms verdrietige tijd doet een kaartje of 
telefoontje naar de zieken en nabestaanden altijd goed ! Het is een klein 
maar soms waardevol gebaar naar de naaste oudere. 



Voor vervoer kunt u bellen: 
Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe Dijk, Tel.: 0598 - 470 412 of 06 - 150 72998 .
Kosten	:	€	2,--	heen	en	terug.	Te	betalen	aan	de	chauffeur.	

Dankbetuiging n.a.v.het overlijden van mevrouw Ridderbos :   
          De vele gebeden, kaarten en berichtjes in de periode van ziekte 
en na het overlijden van onze lieve, zorgzame vrouw, onze lieve moeder 
en oma;    Henderika Heika Ridderbos-Venema  - Rika-              
                   heeft ons bemoedigd en goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor ! 
  Maris Ridderbos.        
     Leo en Harma       
     Gert  en Karina      
     en kleinkinderen. 



Puzzel
ingezonden door ons medebestuurslid Nanno Levenga.



Voor steeds meer leden is een puzzel oplossen in deze tijd een mooi 
tijdsverdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je 
denkvermogen ook nog. 

Oplossing november puzzel ; december –janauri : Bloemist 
Er kwamen 4 goede oplossingen binnen. Een prijsje gaat naar mevrouw 
Jantje	Voorn.		Proficiat	!

Allerlei 

• Loslaters 60 + jaar :
 Als jongeren mij vragen wat het geloof voor mij betekent , dan zeg ik 

…………………………………….

Als u iets over mocht doen in uw leven wat zou dat dan zijn ? 

…………………………………….

Wat zou je aan de generatie die na jou komt willen meegeven ? 

……………………………………………..

Wat is, als u terugkijkt op uw leven, daarin echt van waarde gebleken ? 

……………………………………………..

Nog geen raecties vorige keer.. Wie durft het ? 
Het hoeft geen lang verhaal te zijn.



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. 06 - 150 729 98 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



• Iets anders : uit het Bijdehandboekje over Spreuken. 
Wie antwoord geeft voordat hij hoort, is het  tot dwaasheid en smaad. 
(Spreuken 18 vs. 13) 

Ooordeel pas als je alles gehoord hebt. (Grieks gezegde). 
Ook vandaag nog actueel.  

De meeste mensen hebben het verlangen te doen wat goed is.Maar het gaat 
in deze wereld allemaal zo snel, dat we soms niet de tijd nemen om alle 
feiten te verzamelen voordat we ons oordeel al klaar hebben. Dat gebeurt 
in ons gezin,in de vrienden- en kennissenkring en in het zakenleven. Als je 
nog eens gevraagd wordt ergens een uitspraak over te doen, haal dan eerst 
even diep adem en luister naar het hele verhaal voordat je reageert en üit de 
heup schiet”. 

• Tekst bij de uitvaart van een overleden vriend
Ik ben er van overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in 
de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij 
ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. (Romeinen 8 vs. 38 en 39) 



Data Ledenbijeenkomsten in 2022. 
Afhankelijk van de corona maatregelen :

Elke 3e donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur in de 
Kandelaar. 

17 maart ; ds Poede met het onderwerp Op weg naar Pasen.
21 april : ledenjaarvergadering met jaarverslagen 2021 secretaris en 
penningmeester.
19 mei : uitgestelde jaarlijkse reisje.
  Juni – juli – augustus : vakantie. 
15 september :        20 oktober (met kbo) : 
17 november :                 15 december : kerstfeest. 
     mevr. G. Lenting uit Wildervank

De verdere invulling volgt nog. 
Wie een idee heeft over een onderwerp voor het komend  jaar : geef het 
door aan het bestuur. Alvast bedankt. 
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Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA
(Afhankelijk van coronamaatregelen)

17  maart:
ds. Poede met het onderwerp: Op 
weg naar Pasen.  

21 april:
Ledenjaarvergadering met o.a. 
de jaarverslagen 2021 van de 
secretaris en de penningmeester.  

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


