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Mededelingen van het bestuur:
• De 100ste editie van de Nieuwsbrief.
Wanneer was de eerste Nieuwsbrief? Wie weet het
• 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. Het streven is ook om goede sprekers aan te blijven
trekken.
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
Oproep: Het bestuur blijft de oproep doen voor nieuwe bestuursleden in
het nieuwe seizoen.. 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.

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

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 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.
• 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.
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.

Uitslag kleine aardrijkskunde quiz:

Mevrouw Gea Nieborg leverde de volgende 10 namen eindigend op kerk:
Heemskerk, Nieuwerkerk (aan de Amstel), Ouderkerk, Nijkerk, Lekkerkerk, Gelsenkirchen, Giekerk, Duinkerken, Christchurch, Streefkerk.
De heer de Groot, Continentenlaan 106 leverde nog de volgende namen
eindigend op kerk in: Hoogkerk, Niekerk, Oldekerk, Grijpskerk, Leegkerk,
Ridderkerk, Wisselkerk, Serooskerke, Koudekerk, Ouderkerk, Almkerk,
Meerkerk, Nieuwerkerk aan de Maas, Nieuwerkerk aan de IJssel.
Mevrouw Nieborg en heer de Groot: bedankt Zo komen we toch op een 25
tal namen die eindigen op kerk.
Er zijn verder geen nieuwe namen bij gekomen en dus sluiten we deze
puzzel.

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

Familieberichten november
Fam. H. van Eden.
Bocht Oosterdiep 5 H
9641 JH te Veendam.
5 november: 50 jarig huwelijk
Fam. H.G. Velten - de Jonge.
R.J. Nieuwoldstraat 17
9646 BV te Veendam,
20 november: 55 jarig huwelijk.
Fam. C. van Damme.
Nijveenlaan 5,
9648 BX te Wildervank
26 november: 55 jarig huwelijk.
Alle 3 echtparen; Van harte gefeliciteerd. Een mooie feestdag gewenst met
uw geliefden, alle goeds en Gods zegen in 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 !.

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

Verslag van de KBO/PCOB bijeenkomst 17-10-2020
Gretha Kappen opent de bijeenkomst van KBO en PCOB met een welkom
voor 12 leden van de KBO en 31 leden van de PCOB.
Cor Faber die de lezing zal houden wordt in het bijzonder welkom geheten.
Na de koffie/thee met cake begint Cor met zijn lezing.
Lezing Spaanse Burgeroorlog door Cor Faber
Cor vertelt van zijn opa die in 1973 is overleden.
Bij het opruimen van de zolder door zijn tante in
2012 werd een dagboek van haar vader op zolder
gevonden, waarin tamelijk uitgebreid de reis die
hij als matroos in 1937 maakte was beschreven.
Cor schetst even hoe de situatie in die tijd in
Spanje was.
Spanje is verdeeld in regio’s zoals bij ons in
Provincies alleen veel groter.
Catalanen hebben een eigen taal. Het lijkt
eigenlijk helemaal niet op het Spaans.
Waar door is de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken? De toestand toen was verschrikkelijk. Geen
medische voorzieningen of wat dan ook, behalve
voor de elite. Het communisme begon welig te tieren. Een situatie die een
voedingsbodem bood voor roerige opstanden die vervolgens met harde
hand werden neergeslagen. In 1931
ontvluchtte de toenmalige koning Alfons
de dertiende het land.
Er kwamen verkiezingen en alles kwam
in beweging. Zelfs het leger kwam in
opstand. In 17 juli 1936 brak uiteindelijk
de Spaanse Burgeroorlog uit. 1 april 1939
was de oorlog teneinde en werd Generaal
Franco de grote overwinnaar.
Reisverhaal van opa van Cor Faber.
Matroos Faber had aangemonsterd op het
schip de Andra, die munitie en dergelijke
vervoerde naar de Spaanse rebellen

onder leiding van Generaal Franco.
De Spaanse regering van toen zat daar
niet echt op te wachten en stelde alles
in het werk om dit soort ladingen te
onderscheppen. Toen ze in de buurt
van de Spaanse kust kwamen zagen zij
allerlei Spaanse schepen opdoemen,
die zij probeerden te ontlopen door
hogerop in Spanje bij Santander hun
lading aan wal te zetten. Dit lukte,
waarna de Andra op 5 april vertrok
uit Santender naar Bilbao om ijzererts
te laden. 8 Km uit de kust worden ze
beschoten. De kapitein laat het schip
stil leggen en hijst de witte vlag van
overgave. Maar dat mocht niet baten.
Een schot raakt de machinekamer
onder de waterlijn. De bemanning
wordt uiteindelijk door een oorlogsschip opgepikt en gevangen gezet.
De Andra zinkt in de diepte. Ze zaten gevangen in San Sebastian. Deze
gevangenis is er niet meer en ligt nu onder water. In deze gevangenis
hebben ze het heel slecht, geen eten. Iedereen moest zelf maar zorgen dat
hij aan eten kwam. Uiteindelijk heeft de Nederlandse consul gezorgd voor
geld zodat er eetgerei en eten kon worden gekocht. De bewakers waren
niet echt aardig voor hen, want zij hadden immers met de vijand geheuld.
Ze konden ieder moment ook tegen de muur gezet worden. Het was dus
een heel angstige periode. Ze zaten daar een maand vast, waarna ze met
de bus naar een gevangenis in Tolosa werden gebracht.
De hele dag doen ze aan sport en spelen om de tijd wat door te komen.
Op een gegeven moment worden ze vrijgelaten.
De terugreis was niet zo eenvoudig. Ze hadden nog net genoeg geld voor
de trein naar Bordeaux. De Ned. Consul daar helpt hen verder. Ze komen
uiteindelijk in Rotterdam aan.
Cor besluit hiermee zijn lezing en dankt iedereen voor de aandacht.
Gretha Kappen bedankt Cor voor zijn interessante en af en toe ook heel
spannende lezing. Na het voorlezen van een gedicht sluit zij de middag
af met een wel thuis.

Stichting Senioren Platform Veendam
PERSBERICHT

NATIONALE OUDERENDAG VEENDAM
GROOT SUCCES
Woensdag 9 oktober organiseerde het bestuur van de St. Senioren Platform
Veendam (SSPV) haar 3e Nationale Ouderendag, de 1e keer nog als stichting OSO, de voorloper van het huidige Platform.
Het bezoekersaantal heeft beide voorgaande Ouderendagen ruim overtroffen. Waren er de beide 1e keren tussen de 50 en de 60 bezoekers, dit jaar
lag het bezoekersaantal op het dubbele daarvan. Mede debet daaraan waren
ongetwijfeld het programma en de locatie midden in het centrum van Veendam met voldoende parkeergelegenheid. Ook dit jaar waren er vrijwilligers
beschikbaar die desgevraagd de bezoekers begeleidden of even ter zijde
stonden.

Naast muziek was er een informatiemarkt, waar vele organisaties hun
diensten aanboden en waar de bezoekers veel gebruik van maakten. Ook
een rondleiding door de anders opgestelde Bibliotheek was voor velen een
verrassing.
Maar zeker ook het programma trok vele Veendammers en omwonenden naar vanBeresteyn. De leiding van de dag was bij Ladyspeaker Pieta
Loots in goede handen. Peter Geurts met zang en muziek beet het spits
af, gevolgd door het Shantykoor de Scheepsjoagers uit Muntendam. Na
de uitstekende lunch, verzorgd door het Grand Café, was het de beurt aan
de coördinator van de Palliatieve zorg, die in een kwartiertje in het kort
vertelde wat die stichting inhoud en hoe belangrijk en ondersteunend hun
vrijwilligers kunnen zijn in moeilijke tijden.
Daarna trad de zingende Broeder uit het Drentse op en werd er volop
meegezongen met de bekende liedjes uit vroegere tijden, ook het laatste
programma van de dag met het duo Wim en Miranda kregen de zaal plat.
Al met al een geweldige dag die volgend jaar zeker navolging verdient.

Informatie over het onderwerp op de ledenbijenkomst in november
2019:

“Om ons klimaat kun je niet heen”

door de heer André Hammenga uit Veendam

Dagelijks lees je wel wat in de krant of hoor je in het nieuws over
klimaatverandering. De ene dag over duurzame maatregelen voor
energieopwekking of met z’n allen van het gas af. De andere dag over
wateroverlast en zien we wereldwijd aardverschuivingen door hevige
regen en kolkende watermassa’s door rivieren en steden. Maar ook door
de PAS het Programma Aanpak Stikstof worden voor de bescherming
van de natuur 2000 gebieden projecten op slot gezet. Voedselverspilling,
verspilling van grondstoffen en het verstoren van kringlopen zijn
dagelijkse thema’s die van mond tot mond gaan. Een aantal jaren terug
dachten we “Het zal onze tijd wel duren” Echter dat is inmiddels wel
anders. Steeds meer mensen maken zich zorgen over het klimaat en de
veranderingen daardoor teweeg gebracht. Steeds vaker zien we en ervaren
we de gevolgen. Zijn we nog wel in balans? In de oudheid spraken de
wijsgeren al over de balans tussen lucht, aarde, water en vuur.
Op de ledenvergadering in november vertel ik u graag meer over dit
thema en gaan we in gesprek over de klimaatverandering die we dagelijks
ervaren.
Met hartelijke groet: André Hammenga. (06-22555692)

Nieuws uit de provincie ook wel genoemd: het Platform
De werkgroep KBO –PCOB heeft op:
Maandagmorgen 11 november -van 10 tot 12 uur in kerkelijk centrum
Brandpunt , Noorderstraat 23 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 . U kunt zich voor deelname en de broodmaaltijd rechtstreeks per email opgeven bij de heer Postema. Graag voor 8
november.
Toelichting op het programma:
Er is ruimte voor het stellen van vragen en discussie.
We krijgen 2 presentaties:
1. Onderzoeksbureau CMO Stam over ouderenzorg in Groningen.
Het rapport in opdracht van het Sociaal Planbureau Groningen: Kijk
op de keten.
2. Het Zorg innovatiecentrum, ZIF, vertelt ons over de lopende
ontwikkelingen.
De morgen wordt om 12 uur afgesloten met een broodmaaltijd.
Werkgroep KBO-PCOB provincie Groningen.

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...

AGENDA
21 november: André Hammenga

uit Veendam met het onderwerp:
Om ons klimaat kun je niet heen.
Meer informatie hierover vindt u
verderop in deze Nieuwsbrief.
18 december: Viering kerstfeest

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com
Internet: www.bouwservicesmid.nl

m.m.v. Chr. gemengd koor uit
Kropswolde o.l.v. mevr. Kooi.
Met een kerstmaaltijd.
Meer informatie volgt.

