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Mededelingen van het bestuur:

1. Een Nieuwsbrief minder 
De Nieuwsbrief van juni was de laatste van het 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 deden dit als proef. 
We zijn benieuwd naar uw reactie.

Reactie naar de secretaris: kvdveen1@netvisit.nl 

Uitslag: Er zijn tot op heden; medio september geen reacties binnen 
gekomen. Als u nog wilt reageren doe dat dan voor de volgende 
ledenvergadering in oktober. 

2. Als u wilt, kunt u zich ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief 
via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. Onderwerpen zijn b.v. : Zomereen-
zaamheid, woonzorg voor ouderen, koopkrachtdaling gepensioneerden 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 

3.a 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. 

3b. 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
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van elkaars activiteiten.
Wij houden u ook op de hoogte van de verder gaande samenwerking. 

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 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 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 contact-
persoon om vervoer te regelen van en naar de ledenbijeenkomsten. U 
kunt hem bellen als u vervoer wilt. 
Kosten:	€	2,-	heen	en	terug.	



Familieberichten oktober:

Mevrouw D. de Vries –Stam,
Bocht Oosterdiep 48, 9641 Jl , Veendam.
17 oktober: 85 jaar. 
Wij wensen de jarige een mooie feestdag met haar familie. 

Overleden op 2 september ons lid : de heer F. Kroon uit Muntendam. 
Hij is 87 jaar geworden. 
Wij wensen zijn familie sterkte toe en Gods nabijheid.

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 !. 

• Uitslag kleine aardrijkskunde quiz:

Mevrouw Gea Nieborg leverde de volgende 10 namen eindigend op kerk 
in :
Heemskerk, Nieuwerkerk (aan de Amstel), Ouderkerk, Nijkerk, Lekker-
kerk, 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. 

Wie nog meer weet, stuur uw namen in naar de secretaris. 
Die komen dan in de oktober Nieuwsbrief. 



Haarstudio Reflexion
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Knippen zonder afspraak, 
andere behandelingen, zoals kleuren 

en permanenten op afspraak.



Verslag van de ledenbijeenkomst op 19 september 2019 in 
kerkelijk centrum De Kandelaar te Veendam

Foto’s van Bé Lohof. 

Voorzitter Sjoukje Smid heet ruim 40 leden welkom op deze eerste 
ledenbijeenkomst van het seizoen 2019 – 2020. Ook welkom aan de 
spreker van deze middag de heer Henk Smit uit Veendam.

Er hebben zich een 6 tal leden met kennisgeving afwezig gemeld. 
Er zijn ook nog een aantal leden afwezig door vakantie of ziekte enz. 

Voorzitter opent met een lezing n.a.v. Richteren 5 vers 31: de opgaande 
en neergaande zon uit een dagboek van ds. Troost. Hierna gaat zij voor in 
gebed met ook aandacht voor de nabestaanden van 3 overleden leden in 
de vakantie. 
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Mededelingen: 
a Dank aan de secretaris voor het maken van de uitgebrachte 
 Nieuwsbrieven. 
b. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding denkt het bestuur aan een 
 bijeenkomst in april 2020 die hier aandacht aan schenkt. Leden worden 

gevraagd hier in mee te denken en suggesties door te geven. 
c. Op 9 oktober is er een Ouderendag in Van Berestyein. Kaarten a 
	 €	12,50		te	koop	bij	bestuurslid	Corrie	Truin.	
d. Aandacht gevraagd voor het aantrekken van nieuwe bestuursleden.
e. Contributie 2020 : voorstel bestuur omvat een kleine verhoging. Het 

streven blijft ook om goede 
 sprekers aan te blijven trekken. 
f. 24 september vergadert de lief en leed commissie ten huize van 
 Corrie Truin, aan de Molenstreek.
g. Ook dit seizoen vergadert het PCOB met de KBO over gezamenlijke 

ledenbijeenkomsten en excursies. 

Rondvraag: 
De bekendmaking over de reis met de 
Museumplusbus op 9 juli naar 
Leeuwarden kwam te laat binnen. 
Sommigen leden konden daardoor niet 
mee. Bestuur zal dit in het gezamenlijk 
overleg met de KBO aankaarten. 
Bovendien moesten de beide bonden het 
aantal deelnemers verdelen over de bus. 

Henk Smit over Poëzie en proza. 
Henk Smit, geboren in 1947, groeit 
op in een streng christelijk gezin in 
Oostwold.
In de sfeer van: Gereformeerd is het 
beste, Nederlands Hervormd iets minder 
en de “openbaren” het minste. Ook in 
de leer en traditie van: 2 keer op de 
zondag	naar	de	kerk,	niet	fietsen	op	
zondag enz. 
Wel moesten zijn ouders rekenen met de 



3 stromingen vanwege de winkel die ze thuis hadden. 
Op 17 jarige leeftijd verhuist het gezin naar Veendam. Daar is meer ruimte. 
Zo	zijn	daar	2	bioscopen	en	hoef	je	niet	alleen	Cefa	films	te	kijken.	
De grenzen worden verlegd. Een ruimer blikveld. Tussendoor leest de 
spreker gedichten en proza in afwisselend het Gronings en in het 
Nederlands. Voorbeeld: Ballast. Herinnert aan zijn jeugd. 
Een andere heet: Aarmoud, een sonnettenkrans.
In plaats van indoctrinatie van huis uit speelt nu vertrouwen een 
belangrijkere rol in zijn leven. 
Spreker heeft meerdere gedichtenbundels geschreven in het Nederlands en 
in	het	Gronings.	Na	afloop	kan	men	gratis	een	exemplaar	mee	naar	huis	
nemen. 

Na de pauze leest de spreker meer gedichten en stukjes proza voor.

Titels: 
1.Tussen Moskou en Finsterwolde. Finsterwolde was toentertijd een 
communistisch bolwerk in Oost-Groningen.     

2.Geeske : over zijn vrouw die in de Openbare Bibliotheek in Veendam 
werkte. 

3. de hoofdmeester : de 
man met gezag maar hij 
stierf en werd begraven als 
mens. 

Voorzitter bedankt de 
spreker en overhandigt 
hem een boekenbon. 

Applaus. 

Spreker leest als afsluiting 
een gedicht voor met de 
titel : Inzicht. 



  Inzicht 

1. Het oog dat niets ontziend de ruimte neemt
Als we begaan de wereld buiten sluiten,
We in gedachten ons in stilte uiten
In he weten dat we zijn ontheemd.

2. Het oog dat onbewogen ons aanschouwt
Als innerlijke dwang dwingt tot bezinnen,
Het hart zich door emotie laat ontginnen,
Een ideaal in stilte wordt ontvouwd.

3. Dat is wat ons in ’t denken samenbindt 
En ooit in stilte elk eens overwoog.

Het klimmen als een onbevangen kind 
Tot aan het einde van de regenboog.
En al zijn we te vaak ziende blind,
Toch is het dat, wat spiegelt in het oog. 

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 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 . Dus noteer alvast deze datum. 

Meer informatie volgt.





Coventry gebed, gehoord in een kerkdienst.

Het Coventry gebed gaat uit van de 7 hoofdzonden.

Voorganger: De haat, die scheiding brengt tussen volkeren, rassen en 
klassen
Allen : Vader, vergeef het.
Vrg. : Het begerig verlangen van mensen en naties om in bezit te krijgen  
wat een ander toebehoort.
Allen : Vader, vergeef het. 
Vrg. : De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Allen : Vader, vergeef het.
Vrg. : Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Allen : Vader, vergeef het.
Vrg. : Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen, 
daklozen en vluchtelingen. 
Allen : Vader, vergeef het.
Vrg. : De wellust die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor 
onwaardige doeleinden gebruikt.
Allen : Vader, vergeef het. 
Vrg. : De trots die ons er toe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op 
God.
Allen : Vader, vergeef het.



Noteert u alvast: 

Ledenbijeenkomsten periode september – december 2019 :
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 staat meer informatie. 

17 oktober: samen met de KBO die ook de organisatie in handen heeft.
 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. Meer informatie hierover vindt u 
verderop in deze Nieuwsbrief. 

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

Programma ouderendag op woensdag 9 oktober in Van Beresteyn  
door Corrie Truin. (rechtstreeks doorgeven aan de drukker)





AGENDA

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


