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Van het Bestuur
Aandachtspunt ledenwerving :
Het bestuur wil de komende tijd meer aandacht schenken aan ledenwerving. Van 164 leden begin dit jaar naar nu 21oktober 2021 : 183 leden. Dit
geeft moed en hoop dat wij als PCOB afdeling Veendam –Wildervank- v.h.
Menterwolde weer echt gaan groeien. Oproep aan al onze leden : Als ieder
lid er één lid bij werft, dan zou dat heel mooi zijn. Doet u mee ?
Van harte welkom aan 6 nieuwe leden in 1 week tijd :
*de heer en mevrouw Bos.Westerbouwte 42, 9649 KA te Muntendam.
*De heer en mevrouw Van der Laan, Van Stolbergweg 15, 9641 HE te
Veendam.
* de heer en mevrouw Dikkema, Bovenweg 55 , 9649 te Muntendam.
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.
Berichten van de penningmeester.
Contributie 2022
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 7 september besloten
om de contributie volgend jaar iets te verhogen. Ondanks dat er weinig
ledenvergaderingen zijn geweest en zelfs het reisje voor de 2e keer niet
is doorgegaan, hebben alle leden wel de nodige aandacht gehad. : zo is de
Nieuwsbrief uitgebreider uitgebracht, zijn er bemoedigingskaartjes meegezonden en heeft u allemaal een geranium mogen ontvangen met
Pinksteren. Ook de papierprijzen zijn gestegen. Daarom is het toch nodig
om de contributie volgend jaar te verhogen om onze kosten te kunnen
blijven betalen.
- Contributie alleenstaanden : van € 35,-- in 2021 naar € 36,-- in 2022.
- Contributie leefverbanden :  van € 58,-- in 2021 naar € 60,-- in 2022.
We hopen dat u ondanks deze verhoging onze vereniging een warm hart
blijft toedragen.
Ontvangen gift: In september heeft onze PCOB afdeling een gift van
€ 100,-- mogen ontvangen als blijk van grote waardering voor onze
vereniging. Het bestuur is het lid van wie wij deze gift mochten ontvangen,

zeer erkentelijk en verheugen ons in het feit dat onze activiteiten zeer
gewaardeerd worden. Op deze wijze houden wij hoop, ook voor de
toekomst.
Wist u trouwens dat een gift aan onze vereniging een ANBI status heeft,
d.w.z. aftrekbaar voor de belasting ? Wilt u meer informatie over deze
mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers
van de belastingservice van onze afdeling.
Consumptie
Van de penningmeester ook nog een speciaal bericht voor de nieuwe leden:
Wij zijn heel blij dat er dit jaar veel nieuwe leden bij gekomen zijn.
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.
Namens het bestuur : Albert Volders, penningmeester PCOB Veendam e.o.
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 gezondheid en die van anderen
is belangrijk. Daarom vragen sommige landen of plekken om een coronabewijs.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.
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

De nieuwe najaarscollectie is binnen.
Welkom zonder afspraak!
(op afspraak blijft mogelijk)

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.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 servicetelefoon 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 donderdagmiddag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.
In de landelijke kbo-pcob Nieuwsbrief van 15 oktober 2021 gaat het deze
keer o.a. over mantelzorgwoningen, pensioenindexatie en de griepprik wel
of niet halen.
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Verslag van de ledenvergadering op 21 oktober 2021
in de Kandelaar.
Welkom en opening
Waarnemend voorzitter de heer Nanno Levenga heet een 35 tal leden
welkom. Iets minder dan de vorige keer mischien mede door het slechte
weer en de coronavrees. Tevens een welkom aan notaris mevr.
mr. Wouters uit Veendam die een lezing zal houden over nut en noodzaak
van een testament.
Een 4 tal leden had zich vooraf afgemeld door ziekte af om andere reden.
Voorzitter opent met een gebed. Hierna geeft hij mevr. Wouters het woord.
Lezing :levenstestament.
Na een korte inleiding over haar eigen levensloop probeert spreekster ons
duidelijk te maken wat het nut en de noodzaak is van een testament en een
levenstestament.
Ik citeer enkele zaken uit de vele feiten uit de lezing van mevrouw
Wouters.
Er zijn 2 soorten testamenten, een ‘gewoon’ testament treedt in werking
nadat iemand is overleden; een ‘levenstestament’ is juist een regeling die
werkt bij leven, bijvoorbeeld als iemand zelf zijn zaken niet kan
behartigen.
Een testament maak je voor regelingen ná overlijden. Hierin regel je
bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn en wie de erfenis afhandelt.
Ook kunnen bepalingen worden gemaakt om te zorgen dat er minder
erfbelasting hoeft te worden betaald of kan worden geregeld dat kinderen
hun erfdeel kunnen opeisen als de langstlevende ouder naar het
verpleeghuis gaat.
Een levenstestament is voor regelingen tijdens leven voor als je zelf niet
meer je eigen zaken kunt regelen. In het levenstestament wordt geregeld
wie beslissingen kan nemen over geld, verkoop van het huis en/of
medische behandelingen. Je kunt zelf regelen wanneer een levenstestament
in gaat en wie de zaken mag gaan regelen. Ook kun je vastleggen wat de
gevolmachtigde niet mag en of er een toezichthouder wordt aangewezen.
Een testament of levenstestament moet je bij leven en welzijn maken. Als
je (geestelijke) gezondheid sterk achteruit is gegaan, kunnen je echtgenoot
of kinderen het niet voor jou regelen.

Pauze
Na een korte pauze met een 2e kop koffie of thee met koek volgen er nog
enkele vragen.
Zoals : wat kost het allemaal ?
Antwoord :  een levenstestament voor een alleenstaande kost € 400 en voor
een echtpaar € 600. Testamenten voor een echtpaar ongeveer € 550 en voor
een alleenstaande € 350-400.
En als je nu een (levens)testament wilt afsluiten. Wat is dan de gang van
zaken ?
1 Je begint met een vrijblijvend gesprek hetgeen kosteloos is .
2. Een ontwerpakte aanvragen
3. de akte tekenen en betalen.
De voorzitter bedankt de spreekster en biedt haar een bos bloemen aan.
Applaus !
Enkele mededelingen waaronder :
Voorzitter mevr. Sj. Smid is wegens een begrafenis van een oom
verhinderd. Ook algemeen adjunct de heer Gerit Visscher- van der Zwaag
is door vakantie verhinderd. Op 27 oktober moet voorzitter Sj. Smid een
knieoperatie ondergaan. Wij wensen haar een geslaagde operatie en een
spoedig herstel toe.
Er worden nog folders van reisbureau Deiman uit Winschoten uitgedeeld
met een aanbod van een verrassingstocht op 17 november. Kosten : € 30,-Zelf rechtstreeks opgeven per telefoon of per mail.
De volgende ledenvergaderingen in dit jaar zijn op 18 november en op
9 december het kerstfeest. Zie ook elders in deze Nieuwsbrief.
Sluiting :
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit af met
Psalm 23 in dichtvorm van Martinus Nijhof.

FAMILIE- BERICHTEN :
Sinds corona vorig jaar zijn de familieberichten ook iets uitgebreider.
Zo noemen we bijvoorbeeld alle jarigen, ook beneden de 80 jaar.
JARIGEN in november 2021
1 nov. : de hr.J.F. Veerman, Hereweg 114, 9651 AP te Meeden. 74 jaar.
5 nov. : mevr .F.E. Bakker, R.H.van Deestweg 4-1,9646 BZ te Veendam.
91 jaar.
6 nov. : mevr. J.G. van Kampen, Korteleegte 17, 9641 PA te Veendam. 88
jaar.
13 nov. :mevr. M.v.d.Laan-Boog, J. van Stolbergweg 15, 9641 HE te
Veendam. 79 jaar.
14 nov.: mevr. B. v.d.Ploeg, Oldenhof 18, 9642 RD te Veendam. 80 jaar.
16 nov.: de hr. B. Venema, Talmastraat 20, 9645 GE te Veendam. 76 jaar.
20 nov. : mevr. Tjaberings-Meijer, p.a.H. Werkmanhof 11, 9646,
DE,Veendam 89 jaar.
21 nov. : mevr. Streefkerk-van Maaren, Schaepmanstr.21-410, 9645 HC,
Veendam. 84 jaar.
21 nov. : mevr. R. Mulder-Hellinga, Borgerspark 64,9642 LP, Veendam.86
jaar.
21 nov. : de hr. A.G. Volders, H.Werkmanhof 5, 9646 DE, Veendam 64 jaar.
25 nov. : de hr. W.P. Kulk, Rijkensstraat 2, 9641 EG, Veendam.
64 jaar.
30 nov. : de hr. F. Straat, Voormolenstraat 23, 9645 EL, Veendam. 76 jaar.
Alle jarigen : Van harte gefeliciteerd. Een mooie verjaardag gewenst
in hopelijk goede gezondheid !
Er was deze maand geen huwelijksjubileum te vermelden.
Wel een bedankje van de familie Brinkmam, Duurswold 31 ,9642 EV in
Veendam t.g.v. hun 65 jarig huwelijksjubileum : “Wij willen het bestuur en
de leden hartelijk dank zeggen vor de bloemenbon en de felicitaties bij ons
65 jarig huwelijk.Het is heel fijn dat medeleven onder elkaar als leden te
ondervinden.
Onze hartelijke groet van Joop en Rie Brinkman.”

Overleden :
* Op 25 september is op 80 jarige leeftijd overleden mevrouw Sientje
Eekhof – Siekman, Prins Brnhardlaan 56 –109 te Veendam.Zij was met
haar man dit jaar lid geworden van de PCOB . De crematie heeft in
besloten kring plaats gevonden.
* Op 8 oktober is overleden op 86 jarige leeftijd de heer E.Smidt,
De Akkers 49, 9649 JB te Muntendam. Op 14 oktober heeft de crematie
in Winschoten plaats gevonden.
Wij wensen de families van beide overledenen veel sterkte voor nu en later
en Gods nabijheid in hun verdriet.
Verhuisd :
*Mevr. J. de Wit –Meijering , Oranjepark 12 in Veendam is verhuisd naar :
Boven Westerdiep 84 -30 ,9641 LK te Veendam.
*Mevrouw Schmaal-Koers , Kerkstraat 15 in Muntendam is verhuisd naar
Oostlaan 249 te Veendam.
De zieken
*de heer E. Veltens , Boven Westerdiep 84-14, 9641 LK te Veendam is na
een tijdelijke opname in de Veenkade weer thuis. Zijn tel. nummer is
mobiel : 06 -42 84 62 58. Mail : e.veltens@live.nl
*De heer H. Sandee , Hereweg 89 , 9651 AC in Meeden gaat naar
omstandigheden goed.
*De heer Mossel,Kennedylaan 26, 9648 EN te Muntendam.is na een
ersntige val van een steiger weer terug uit het ziekenhuis. Hij heeft nog wel
veel pijn.
* de gezondheid van de heer en mevrouw Huiting, Eikenlaan 73, 9697 RV
te Blijham is zorgelijk.

Wij wensen de zieken beterschap, moed , alle sterkte en Gods nabijheid
toe.
In het AGW huis : Borgerspark 2, 9642 LN te Veendam verblijven de
volgende PCOB leden :
1 Mevrouw Mezach – v.d.Meulen , kamer 207 , telefoon : 0598 -6678 442
2 Mevrouw Tjaberings, - Meijer, kamer 203. Telefoon : 0598 – 66 78 09
3. de heer en mevrouw Huttinga. , kamer 546. Telefoon : 06 – 19 46 30 13
4. de heer J. Bloem, kamer 515, tel. 0598 – 61 55 92.
In deze stille en eenzame en soms verdrietige tijd doet een kaartje of
telefoontje 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.

Sudoku:
De cijfers in de
gearceerde rij is de
oplossing.
Het zou leuk zijn
dat ook de Letter
sudoku gemaakt
gaat worden.
Vul het raster zo in
dat in elke rij, elke
kolom en elk 3x3
blok alle letters
bevat die boven de
sudoku staan. Het
woord in de
gearceerde rij is de
oplossing.
oplossingen kunt u
sturen voor 15
november 2021
naar het secretariaat.
e- mail:
kvdveen1@netvisit.
nl
brievenbus. Prins
Bernhardlaan 56120, 9641 LW
Veendam Onder de
goede inzendingen
wordt een prijsje
verloot.
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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 oktober puzzel ; Monument. Er kwam een 6 tal oplossingen
binnen. De winnaar is deze keer :  mevr. G.A. Nieborg. Proficiat !

Allerlei
Taalspelletje
De oplossing van het taalspelletje met de homoniemen in de september
Nieuwsbrief is als volgt :
1 = mat
2 = nest
3 = noot
4 = palm
5 = piste 		
6 = pluim
7 = post
8 = recht
9 = ring
10 = roos.
Juiste oplossingen kwamen van : mevr. A. van der Kam en van de heer F.
Straat. Gefeliciteerd !
Homoniemen
Nog een keer 10 homoniemen : welk woord past bij alle
omschrijvingen ?
1. Draaggestel 		
2. Schilder 		
3. Lichaamsdeel		
4. Handel 		
5. Diep 		
6. Papiermaat 		
7. In de naaste omgeving		
8. Postuur 		
9. Voedster 		
10. Figuur 		

domoor 		dier.
domoor 		lichaamsdeel
niet rijk 		deel van een rivier.
echt 		op welke plaats
gemeen 		niveau
ceintuur 		roeispaan
insect
op de hoogte
afbeelding 		type
gemeen		negatief teken
verbinding 		streep

De oplossing kunt u optsuren naar de secretaris.
Een spreuk Uit het Bijdehandboekje over Spreuken het volgende :
Ik de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door
overleggingen. (Spreuken 8 vs. 12).
Een Italiaans gezegde luidt : Roep God aan om hulp, maar roei snel bij de
rotsen vandaan.
Ken je de uitdrukking: Hij of zij heeft nog minder verstand dan God aan
een gans heeft gegeven ? Dan heb je het over iemand die zijn verstand niet
gebruikt. God verwacht dat we in tijden van nood tot Hem roepen. Maar
Hij verwacht ook dat we zo zelfstandig zijn dat we er voor zorgen niet in de
problemen te komen. In plaats van drie maanden te wachten bijvoorbeeld
met het op orde brengen van je boekhouding ( of vul maar in, ) zou je de
klus moeten aanpakken zodra je de afrekeningen (of vul maar in) ontvangt.

Ledenvergaderingen 2021 vervolg :
Afhankelijk van de de corona maatregelen : ledenbijeenkomsten voor de
rest van het jaar 2021 op de volgende donderdagmiddagen :
18 november : mevr..Medema over de Traumahelikopter.
9 december : kerstfeest.
Data Ledenbijeenkomsten in 2022.
Elke 3e donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur in de Kandelaar.
17 januari : Nieuwjaarsbijeenkomst.
17 febr. (met de kbo)., 17 maart
21 april. Mei : het jaarlijkse reisje.
Juni – juli – augustus : vakantie.
15 september. 20 oktober (met kbo) , 17 november 15 december :
kerstfeest.
En …Wie een idee heeft over een onderwerp voor volgend jaar 2022 :
geef het door aan het bestuur.
Tot slot nog een bericht van Deimans reizen :
Op woensdag 17 november organiseert Deimans reizen uit Winschoten
voor haar vaste klanten een reis. Kosten totaal : € 30,-Boeken kan telefonisch : bel naar : 0597 -412 338 of per e-mail naar :
info@deimanstours.nl
Lees ook de bijlage op de volgende pagina.

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

Alleen gevaccineerde mensen mogen mee .
Vergeet ook niet uw coronapas bij de
hand te hebben.

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN
HAARWERKEN
ONTSPANNINGSTHERAPIE

Molenstreek 7 - Veendam
Telefoon 06-138 38 611
kantoor@haarstudionauta.nl

www.haarstudionauta.nl

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

(Afhankelijk van coronamaatregelen)

18 november
mevrouw Medema over de
Traumahelikopter.
9 december
Viering kerstfeest

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

17 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst

