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Mededelingen van het bestuur:

1. Een Nieuwsbrief minder 
Deze Nieuwsbrief van juni is de laatste van dit seizoen 2018 – 2019. 
Bestemd voor de 3 zomermaanden juni – juli en augustus. Waarom? 
Omdat de PCOB in deze maanden juni – juli – augustus niet vergadert en 
er in de zomermaanden ook weinig kopij is. We doen dit eerst als proef. 
We zijn benieuwd naar uw reactie.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt dan in september. 
Kopij voor 27 augustus s.v.p.
Momenteel wordt er door de heer Haan van drukkerij DaMedia gewerkt 
aan het bijwerken van onze website. 

2.Tip : 
Als u wilt kunt u zich aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief via : 
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven  
 
3.a Oproep: 
Het bestuur blijft de oproep doen voor nieuwe bestuursleden. 
U kunt zich aanmelden bij het bestuur. Of ga eerst eens een gesprek aan. 

3b. De Lief en leed commissie
De Lief en leed commissie vergadert op 24 september om 14 uur bij 
Corrie Truin aan de Molenstreek. 

4. 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. 



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



5. Uw ledenpas 
Als het goed is heeft ook u een ledenpas in huis. Misschien gebruikt u die 
pas vaak en veel. Maar misschien blijft de pas 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 ook in 2019 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 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 donderdag-

middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer. 
 *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 , Europalaan 40, 3526 KS in Utrecht. 
 *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. 



Familieberichten juni 2019 

A.C. v.d. Sijs,
Straat Magelhaen 15-03, 9642 AA, Veendam.
3 juni: 80 jaar.

J. Oostindjer-Weijer,
R.H. van Deestweg 4-53, 9646 BZ, Veendam.
4 juni: 91 jaar.

J. Brongers,
Prins Bernhardlaan 56-111, 9641 LW, Veendam.
9 juni: 80 jaar.

G. Iwema,
Middenweg 69, 9649 HR, Muntendam.
9 juni: 85 jaar.

Fam. J. Werkman,
Westergo 10, 9642 EX, Veendam.
15 juni: 55 jarig huwelijk.

E. Huttinga,
Kerkstraat 8, 9641 HJ, Veendam.
18 juni: 90 jaar.

A.J. Schaap,
Kazemierstraat 13-16, 9641 LJ, Veendam.
22 juni: 80 jaar.

Fam. A.J. Schaap-Meijer,
Kazemierstraat 13-16, 9641 LJ, Veendam.
26 juni: 50 jarig huwelijk. 



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.	



Familieberichten juli en augustus 

E. Tulp –Bisschop.
Westlaan 5, 9642 ND, Veendam.
12 juli: 80 jaar.

T.E. Scheper- v.d. Leest. 
Het Loeg 1. 9649 EG, Muntendam.
2 augustus: 80 jaar.

S. Huisman- Kamphuis.
Pr. Bernhardlaan 56-104, 9641 LW, Veendam.
3 augustus: 90 jaar.

G. Broekema-Nieboer.
Molenstreek 80, 9641 HD, Veendam.
4 augustus: 93 jaar.

T. Oorburg.
Dr. A. Kuyperstraat 28, 9641 AP, Veendam.
4 augustus: 91 jaar.

T. Bellinga-Hendriks.
Boven-Westerdiep 88-16, 9641 LK, Veendam.
5 augustus: 85 jaar.

Fam. J. Brinkman.
Duurswold 31, 9642 EV, Veendam.
24 augustus: 63 jarig huwelijk.

W. Meesters-Post.
Dr. A. Kuyperstraat 20, 9641 AP, Veendam.
28 augustus: 85 jaar.

Alle jarigen en de families Werkman, Schaap, Brinkman met hun 
huwelijksfeest: Van harte gefeliciteerd! 
En een mooie feestdag gewenst!



Het adres van mevrouw Van der Zwaag is:
Maartenshof,
Schaaksport 100, afd. 3 B –kamer 8,
9728 PG, Groningen. 

Een kaartje ontvangen zal haar goed doen. 

Haarstudio Reflexion

Brink 8  Veendam 
Telefoon 0598-630484

Knippen zonder afspraak, 
andere behandelingen, zoals kleuren 

en permanenten op afspraak.
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Verslag van de gezamenlijke excursie KBO –PCOB naar de 
struisvogelboerderij in Boerakker op dinsdag 23 april 2019.

Op dinsdag 23 april zijn we met, helaas maar 3 leden van de PCOB, en 
ik meen 18 leden van de KBO naar de struisvogelboerderij in Boerakker 
geweest. 
Het was een mooie zonnige dag. Om half 2 was iedereen aanwezig en 
werden we verwelkomd door mevr. Jannie de Kreij met een kopje thee of 
koffie	en	een	struisvogeleierkoek.	
Samen met haar man Wim runt zij de struisvogelboerderij. Haar man heeft 
er nog een andere baan naast. 
We kregen eerst een power-point te zien over het bedrijf met een uitleg van 
mevr. de Kreij.
Een haan leeft met 1 tot 4 hennen. Een hen legt 40 tot 120 eieren per jaar. 
Eén ei weegt 1200 tot 2000 gram. De haan en de hen broeden samen. De 
hanen zijn in de broedtijd gevaarlijk. Ze kunnen iemand behoorlijk toe-
takelen door de poot met 2 tenen en 10 cm. lange nagels. De broedtijd is 6 
weken. 
De eieren op de boerderij van de Kreij worden geraapt afgevoerd naar een 
bedrijf in België waar ze uitgebroed worden en de kuikens groot gebracht.
Een struisvogel kan 80 jaar worden, waarvan ze 40 jaar eieren leggen. 
Na de presentatie gingen we naar buiten en konden de struisvogels in het 
echt bekijken. 
Om te voorkomen dat we gepikt zouden worden mochten we niet te dicht 
bij de omheining komen. 
Op de struisvogelboerderij zijn ook nog emoes (veel kleiner en legt groene 
eieren), nandoes (kleiner en 3 tenen) en alpaca’s te bewonderen. 
Buiten het broedseizoen worden de eieren verkocht voor consumptie of 
uitgeblazen en beschilderd. De inhoud van een struisvogelei is gelijk aan 
de inhoud van 30 kippeneieren.
Verder worden de veren verwerkt tot b.v. plumeaus en het leer van de 
struisvogels is hoogwaardig en exclusief. Karakteristiek zijn de kleine 
puntjes in het leer waar portemonnees, tassen en schoenen van worden 
gemaakt. 
Struisvogelvlees is roodvlees en de smaak is te vergelijken met rundvlees. 
Het vlees is cholesterolarm.
Dit was een korte impressie van ons bezoek aan de struisvogelboerderij.
De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn met een hapje en 



een drankje  bij het Keerpunt in Spijkerboor. 
We kunnen terugzien op een heel mooie excursie en we rekenen er op dat 
de PCOB  bij de volgende excursie ook goed vertegenwoordigd is.     

Verslag met dank aan Roelie Dijk

Verslag van het jaarlijkse reisje van de PCOB 
op donderdag 16 mei 2019

Het jaarlijkse reisje was gepland op 16 mei en nu was het dan zover. Om 
kwart voor 9 was de bus er. Deze keer was het busonderneming Deiman 
Tours uit Winschoten met als chauffeur Eddy. Hij vertelde hoe lang hij bij 
Deiman werkt en over de regels in de bus. Iedereen was op tijd dus konden 
we om 9 uur vertrekken. Uit Veendam via Assen en een mooie omgeving 
binnendoor gingen we naar Emmen en Hardenberg. Eddy vertelde intussen 
veel over de omgeving.

Om kwart voor 11 waren we bij 
ons restaurant het Sterrenbos in 
Beuningen.	Koffie	en	thee	met	
heerlijke appeltaart stonden voor 
ons klaar. We waren er ook wel 
aan toe. Na gezellig met elkaar 
gepraat te hebben was het tijd 
om in de bus te stappen voor 
een tocht door de omgeving. 
Tom ging als gids mee in de bus. 
Hij wist heel veel te vertellen. 
Eerst	over	de	film	Jongeleu	en	
oud Goud. De schrijver wilde 
dat	de	film	zich	afspeelde	in	
Groningen omdat hij daar weg 
kwam. Maar Herman Finkes 
vond het dorp Beuningen be-
ter. Zo zagen we de boerderij 



van Wildspikkel en vele 
andere spelen die uit deze 
omgeving weg kwamen. 
Het café was ook een plek 
voor	de	film.	Later	zagen	
we het prachtige huis van 
Herman Finkes. We zagen 
ook vele mooie kapellen 
langs de kant van de weg. 
Zo kwamen we met de bus 
op het erf van Boer zoekt 
vrouw Frans die met de 
7e generatie op dit bedrijf 
woont. Zijn vader vertelde 
ons over dit bedrijf. Er zijn 
bedrijven met 200 koeien 
en het was dan ook druk 
met hooien en inkuilen. 
Ook zag je bedrijven waar 
textiel verwerkt wordt. Als 
er geoogst moest worden 
werd er 2 maal per jaar 
gebeden bij het Maria-

beeld. Zo gingen we langs vele mooie wegen richting Duitsland en 
kwamen we langs wegen met veel waterputten. Vroeger stonden deze 
dorpen vaak onder water.

Ook zag je veel zandsteen, waarvan huizen gebouwd werden. De huizen 
bouw in Duitsland gaat anders dan in Nederland. De muren worden eerst 
gebouwd en dan komen de kozijnen er in. In Nederland worden eerst de 
vloeren gelegd. Zo zag je ook veel eikenbomen. Dit hout wordt veel ge-
bruikt voor de kachel. Ook wordt op zondag veel gebruik gemaakt van de 
horeca zo dat die ook een bestaan hebben in het dorp.

De steenhouwers hadden vroeger een zwaar beroep en de mensen werden 
dan ook gemiddeld maar 35 jaar oud/jong. Ook kwamen we door een dorp 
met een poort waar achter de stallen voor de paarden waren. De ruiters 
konden daar ook eten en overnachten. Het laatste dorp waar we door reden 



was Bad Bentheim. Een prachtig 
dorp waar jaarlijks veel toeristen 
komen.
Het was een prachtige rondrit 
en om 13 uur waren we weer 
bij ons restaurant ’t Sterrenbos, 
waar	we	een	heerlijke	koffietafel	
met een kroket konden nuttigen. 
Iedereen vond het geweldig en 
de gids werd bedankt voor het 
geweldige verhaal waarin we 
veel hoorden en veel gezien 
hadden. 

Om half 3 was het tijd om te 
vertrekken richting Denekamp 
om het tuincentrum Oosterik te 
bezichtigen. De moeite waard: 
veel planten en 1 jarige 

bloemen. Er werd veel 
gekocht. Sommigen gingen naar 
het restaurant en de tijd was zo 
om. Om kwart voor 4 was het 
tijd om naar onze laatste stop te 
gaan: Zuidlaren. Intussen begon 
het te regenen. Wel nodig in 
verband met de droogte. We 
reden via Nordhorn naar de 
grens bij Coevorden om door te 
rijden naar Zuidlaren. Om 6 uur 
waren we bij ons restaurant: de 
Hof van Zuidlaren. Men stond 
ons al op te wachten, want wij 
waren de enige bus met gasten, 
dus alle tijd voor ons. 



Het diner bestond uit: groente-
soep, schnitzel, gebakken 
aardappelen, warme groente, 
sla, appelmoes en als toetje ijs 
met slagroom. Tot slot van deze 
prachtige reis bedankte de 
voorzitter de dames van de 
reiscommissie: mevrouw Kriek 
van de KBO en de dames Corrie 
Truin en Sjoukje Smid voor het 
organiseren van deze prachtige 
reis. We hopen volgend jaar 
weer een reis te organiseren.

Ook werd er nog aandacht 
geschonken aan de leden die om 
wat voor reden dan ook niet mee 
konden deze dag. We waren met 
49 personen. 4 leden waren door 
ziekte afgevallen. Mevrouw 
Kriek bood de chauffeur een kleine attentie aan als dank voor de goed reis. 
Zij wenste ons voor straks wel thuis en een goede zomertijd toe. 

Om 20.30 uur waren we weer in Veendam en ging ieder weer huiswaarts. 

Sjoukje Smid : verslag    Foto’s : Bé Lohof. 



Op dinsdag 9 juli 2019. is er een gezamenlijke excursie van 
kbo –pcob met de Museumplusbus naar het Fries Museum 

in Leeuwarden.

Ons is een gratis busreis aangeboden door de Museum –Plus- Bus- 
organisatie, gesponsord door de bankgiro –loterij.
In de juiste verdeling deelnemers kbo –pcob , d.w.z. 26 leden van de PCOB 
en 19 leden van de KBO kunnen mee. De organisatie van de bus vraagt om 
ook uw telefoonnummer op te geven i.v.m. eventuele calamiteiten. 
U kunt zich opgeven bij onze penningmeester de heer Nanno Levenga en 
tegelijk	de	€	8,50	voor	de	lunch	betalen.	

Programma: 
9.30 u.: Vertrek vanaf de Kandelaar Dr. Kuyperstraat 46.
11 u. :   Aankomst in Leeuwarden.
11.30	u.:		Koffie	
12.—u. : Rondleiding
13.15	u.	:	Lunch.		 Kosten:	€	8,50	voor	eigen	rekening.
14.15 u. : Gelegenheid om zelf rond te kijken in het museum. 
14.45 u. : Vertrek uit het museum naar de bus naar Veendam 
16.45 u. : Aankomst in Veendam.

Opgave en betaling aan de penningmeester : Nanno Levenga . 
Gegevens bank : zie voorin 

P.S. : Inmiddels is deze excursie vol geboekt. De bus is vol. 

Klein aardrijkskunde kwisje: 
Kent u  meer plaatsnamen met de uitgang : …..kerk. 
Bijvoorbeeld: Hoogkerk.
Niet opzoeken op internet maar zelf bedenken. 
Geef ze maar door aan de secretaris p.a. kvdveen1@netvisit.nl
Uitslag: in de Nieuwsbrief van september.
Ben benieuwd hoeveel we er samen vinden.



Noteert u alvast: 

Ledenbijeenkomsten periode september – december:
19 september: Henk Smit uit Wildervank met het onderwerp: Poëzie en 
proza. 
9 oktober: Ouderendag in Van Beresteyn. Uitgaande van de SSPV.
Dit belooft een leuke dag te worden met een gevarieerd programma. 
Entree:	€	12,50	inclusief	een	kop	koffie	en	een	lunch.	In	de	Nieuwsbrief	
van september meer informatie. 
17 oktober: samen met de KBO die ook organiseert. 
Onderwerp: Cor Faber houdt een lezing over de Spaanse Burgeroorlog. 

21 november: André Hammenga uit Veendam met het onderwerp: 
Om ons klimaat kun je niet heen. 

18 december: Viering kerstfeest m.m.v. Chr. gemengd koor uit 
Kropswolde o.l.v. mevr. Kooi. Met een kerstmaaltijd. 
Meer informatie volgt. 

2.  Nieuws uit de provincie ook wel genoemd: het Platform 
De werkgroep KBO –PCOB heeft op maandagmiddag 11 november om 
14 uur in Brandpunt te Sappemeer een themamiddag georganiseerd met 
het onderwerp: Ouderenzorg in de provincie Groningen. 
Bestemd voor leden van KBO en PCOB en bestuursleden. Als u vragen 
heeft kunt u die alvast rechtstreeks indienen bij de secretaris: Fred Postema 
per mail: fredpostema@live.nl 
Meer informatie volgt later. 



Naar : een oud Iers gebed.

Neem de tijd om te werken:
Het is de prijs voor succes.
Neem de tijd om vriendelijk en vrolijk te zijn:
Het is de sleutel tot vriendschap.
Neem de tijd om te zingen:
Het is dubbel bidden.
Neem de tijd om lief te hebben:
Het is zo mooi om te geven en te vergeven.
Neem de tijd voor anderen:
Het is een voorrecht om te geven.
Neem de tijd om te geven:
Het is het gebod van de Zoon van God.
Neem de tijd om aan Zijn rechterhand te komen:
Het is de veiligste plaats.
Neem de tijd om de Bijbel te lezen:
Het is het begin van de wijsheid.
Neem de tijd om in God te geloven:
Het is het allerbeste voor altijd. 





AGENDA

9 juli:  
Museumplusbus excursie kbo en 
pcob. Meer informatie volgt in de 
Nieuwsbrief van juni.
19 september:
Henk Smit Poëzie en proza.
9 oktober: 
Ouderendag in Van Beresteyn.
17 oktober:
Cor Faber: lezing over Spaanse 
Burgeroorlog. 
21 november: André Hammenga 
Om ons klimaat kun je niet heen. 
18 december: Viering kerstfeest

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


