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Mededelingen van het bestuur:
* Mededelingen over de coronacrisis en hoe verder ?
Omdat de onzekerheid over het coronavirus nog steeds niet weg is, heeft
het bestuur ook in overleg met de Kandelaar het volgende besloten.:
a. De ledenbijeenkomst op donderdagmiddag 17 september om 14.30
uur gaat door. Zonder spreker maar wel met een gratis kop koffie/thee.
Maar omdat er maar 30 personen tegelijk in de grote zaal kunnen, kunt
u zich voor 10 september opgeven bij de voorzitter of secretaris.
Telefoonnummer : zie voorin de NIeuwsbrief. Zouden er meer meer
dan 30 opgaven zijn, dan volgt een 2e ledenbijeenkomst. Dus altijd
welkom !
Verslag van deze eerste bijeenkomst sinds lange tijd , zie verderop in
deze Nieuwsbrief.
b. De gezamenlijke bijeenkomst van KBO –PCOB op 22 oktober : Het
onderwerp over de Wilde Ganzen is afgezegd.
De bijeenkomst zelf, zonder KBO ,gaat wel door. De invulling van deze
middag is nog een verrassing.
Wie wil komen graag voor 15 oktober per telefoon of de mail opgeven
bij de voorzitter of secretaris. ( ben zelf van 13 tot 17 okt. afwezig maar
u kunt altjd mailen)
c Over de bijeenkomsten van 19 november en het kerstfeest op
10 december hoort u later meer.
d Over de financien : zie mededelingen penningmeester.
e. Het jaarlijkse reisje is uitgsteld naar d.v..volgend jaar.
*Verhalen uit de 2e Wereldoorlog Na het verhaal van de joodse mevrouw
EW in de februari Nieuwsbrief en het verhaal van de heer J.G.(Joop)
Brinkman , Duurswold 3 in Veendam in de maart Nieuwsbrief , in april
een verhaal van oud-bestuurslid Henk van Eden en lid de heer Jaap
Medema. In de mei Nieuwsbrief een verslag uit het dagboek van de vader
van ons lid de heer De Groot, Continentenlaan. En ons oudste lid Titia

Oorburg stuurde een interessant verhaal van haar zus Jantje die in april
1945 telefoniste was op het PTT.kantoor in Veendam. In de juni Nieuwsbrief een samenvatting van het 2e deel van het oorlogsdagboek van Jan de
Groot, vader van ons lid Jacob de Groot.
En in de Nieuwsbrief van juli –augustus stond het derde en laatste deel.
Het hele dagboek overziende stel ik vast dat de vader van Jacob de Groot,
de heer Jan de Groot, een stuk interessante en lezenswaardige oorlogsgeschiedenis uit eigen omgeving heeft vastgelegd en ook nog de grote
lijnen uit de geschiedenis van de 2e Wereldoorlog heeft bijgehouden.
Knap stukje werk in vele nachtelijke uren tot stand gekomen.
In de september Nieuwsbrief stond het verhaal van de Dankdienst op
zaterdag 5 mei 1945 in Haulerwijk.
Deze keer ? Hier had een verhaal over de 2e Wereldoorlog kunnen staan.
*Doppenactie: Mede dank zij de inzet van ons bestuurslid Bé Lohof draait
de actie weer op volle toeren.
*Als u dat wilt, kunt u zich ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief
via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. Onderwerpen in de maand
september 2020 waren b.v. : senioren in de ban van babbeltrucs, phishing,
spoofing en shouldering. Elke week in september kwam er één van deze
onderwerpen aan de orde. U kon het op internet volgen op ;
www.maakhetzeniettegemakkelijk.nl .
En van 1 tot 8 oktober is de week tegen eenzaamheid.. Daarom de oproep
van het landelijk bestuur : geef uw mailadres door dan ontvangt u de
landelijke Nieuwsbrief ook.
Het nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB is : 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 (bij herhaling) de oproep doen voor nieuwe
bestuursleden. U kunt zich aanmelden bij het bestuur. Of ga eerst eens een
gesprek aan. Als er geen nieuwe bestuurders bij komen, dan veroudert een
bestuur met alle voor- en nadelen. Wie vult ons bestuur aan ?
*Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam.
Op dinsdagmiddag 6 oktober vergaderen beide besturen weer gezamenlijk
sinds februari over hoe we ook samen verder gaan in deze coronatijd.
*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

Mooie collectie,
prettige sfeer.
Uw aankoop is bij ons
in goede handen.
Kars Potze
Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

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 korting op de
basisverzekering en korting op alle aanvullende, inclusief tandarts,
verzekeringen. Tel. 071-751 00 56
d. Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar van Nederland.
U ontvangt 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 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.
f. 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 : zie boven.
*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.

Mededelingen van de penningmeester :
1. Opgave Chinees etentje van 16 april 2020.: terugbetaling
Omdat het Chinees etentje op 16 april niet kon doorgaan zullen de
mensen die al vooraf betaald hadden, hun geld terug krijgen .
Dit is inmiddels gebeurd.
2. Aanpassing automatische incasso contributie PCOB. vanaf 2021.
Tot nu toe werd de contributie via automatische incasso (a.i.) in
2 termijnen betaald, nl. in januari en in juni. Hiervoor heeft u destijds
een fomulier ondertekend.
Het landelijk bureau heeft aangekondigd de service van a.i. vanaf 2021
terug te willen brengen naar één keer per jaar vanwege de kosten. Het leek
er aanvankelijk op dat er nieuwe automatische incasso formulieren zouden
moeten worden aangeleverd. Na contact met het landelijk bureau is
aangegeven dat dit NIET noodzakelijk is.
Kortom de automatische incasso blijft zoals die destijds is aangeleverd,
echter deze vindt één keer per jaar plaats en wel in januari, in januari 2021
voor het eerst.
Na afloop van de ledenbijeenkomst op 17 september heeft het bestuur het
volgende besluit genomen t.a.v. de hoogte van de contributie van volgend
jaar : 2021. :
Aangezien dit jaar de leden zeer matig gebruik kunnen maken van de
oorspronkelijk geplande bijeenkomsten en activiteiten en dit voorlopig
waarschijnlijk niet zal veranderen, zal de contributie voor volgend jaar
ongewijzigd blijven. Dit betekent :
Voor individule leden is de contributie : € 35,-- en voor leefverbanden:
€ 58,-Met groet : Albert Volders, penningmeester.
Voor vervoer kunt u bellen:
De heer Wiebe Dijk is centraal contactpersoon om vervoer te regelen
van en naar de ledenbijeenkomsten. U kunt hem bellen als u vervoer
wilt. Tel. 0598 - 47 04 12 of 06 - 15 07 29 98
Kosten: € 2,- heen en terug.
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Familieberichten oktober 2020
Omdat we in dit jaar nog maar weinig bij elkaar zijn geweest in PCOB
verbamd zijn de familieberichten ook iets uitgebreider.
H. Hoogendoorn,
Bocht Oosterdiep 7 / F, 9641 Jh – Veendam.
2 oktober : 90 jaar.
D. Woltmeijer–Kamphuis,
Molenstreek 126, 9641HJ –Veendam.
14 oktober : 80 jaar.
Het bestuur beraadt zich nog op een tijdstip van de uitreiking van de
4 oorkondes voor 4 van onze PCOB leden. Deze zou plaats vinden in de
jaarvergadering in maart dit jaar, maar corona ontregelde alles.
De 4 leden zijn :
F.E. Bakker, Van Deestweg 4-01 –lid sinds 01-01-1995 ,
G.Salomons –de Boer, Ubbo Wilkensstraat 12, lid sinds 30-8-1995
de heer en mevrouw Rustebiel , Kerkstraat 60a. lid sinds 04-10- 1995.
*Mevrouw Mezach –v.d.Meulen, Bocht Oosterdiep te Veendam verblijft
nu in het AGW.huis.
*De heer Van Halsema, verblijft in : AGW –huis, Veenstroom – kamer 306
Borgerspark 2, Veendam.
*Mevrouw Tjaberings, Van Deestweg 4-35 is weer terug in Veendam : in
het AGW. huis.
* Mevrouw Sandee, Hereweg 89, 9651 AC te Meeden is geopereerd.
Sterkte en beterschap gewenst.
*Van de fam. Ufkes, Oostergo 1 , 9642 EZ te Veendam kwam het
volgende bericht :
De heer Ko Ufkes heeft een ongeneeslijke longziekte (longfibrose) en heeft
niet lang meer te leven volgens de dokters. Dankzij 24 /7 beademing gaat
het momenteel redelijk goed met Ko.

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

Een kaartje of telefoontje zal hem en ook zijn vrouw goed doen.
De heer en mevrouw De Groot, Continentenlaan 106, zijn verhuisd naar :
Boven Westerdiep 84-02, 9641 LK te Veendam.
Ook de lief en leed commissie dames en heren hebben aandacht voor de
leden die ziek zijn of opgenomen zijn in een verpleeghuis enz. Maar een
kaartje o.i.d. van ons ,zeker in deze tijd, doet ook goed.
Steeds meer leden missen het contact met elkaar in de maandelijkse
ledenbijeenkomsten.
Daarom een tip : Bel elkaar eens op. U kunt ook rustig een bestuurslid
bellen als u dat wilt. Intussen beraadt het bestuur zich hoe we als PCOB
afdeling verder gaan. En dan hangt alles af hoe de situatie rond het
coronavirus zich verder ontwikkelt. Als er nieuws is hoort u dat via de
volgende Nieuwsbrief of eerder in een extra bericht.

In deze Nieuwsbrief geen verhaal over de 2e Wereldoorlog.
Voor de volgende Nieuwsbrieven november en december de vraag:
Wie komt er met nog een verhaal over de 2eWereldoorlog ?
In overleg met de drukker : foto’s opsturen kan misschien ook .
Tip : U kunt ook nog veel meer lezen en kijken in het pas uitgekomen boek
: Stemmen van de bevrijding – 75 jaar vrijheid in Groningen. Schrijver :
Frank von Hebel 388 bladzijden. Kosten : 30,-- Euro.

Puzzelpagina
A. Uitslag van de kruiswoordpuzzel in de Nieuwsbrief van september ,
ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga was het woord :
ZITPLAATS. Het prijsje gaat naar mevr. Van der Kam. Gefeliciteerd.
B.
Een Bijbelpuzzel
1. Als je geen geld meer hebt dan ben je zo arm als ………..
2. Als iemand erg oud is dan zeg je : Dat/ die is zou oud als ……….
3. Iemand die erg sterk is, is zo sterk als ……….
4. Van iemand die erg wijs is, noem je zo wijs als ……..
5. Van iemand die erg slim is zeg je wel : Hij weet waar …de mosterd
haalt.
6. In plaats van iemand van he kastje naar de muur sturen zeg je ook wel :
Iemand van Pontius naar ……… sturen.
7. Iemand die niet direct alles gelooft noemt wel een ……..
8. Het jongste kind uit een gezin wordt wel eens de ……………genoemd.
9. Een vals en gemeen mens wordt wel een ………….genoemd.
10. Een vrouw of meisje die altijd klaar staat om te helpen noemt men wel
een dienende …………….
Nog 2 puzzels:
Tegenwoorden zijn woorden die je ook van achteren naar voren kunt
lezen. Voorbeelden : netten - lepel – kok.
Er kwamen nog geen tegenwoorden binnen. Dus nog een keer : Wie nog
meer kent graag voor 20 oktober opsturen naar de secretaris.

Woordzoeker En medebestuurslid Nanno Levenga stuurde een nieuwe
puzzel in, een woordzoeker.
Oplossing ook voor 20 oktober insturen. We zijn benieuwd wie de
oplossing vindt en opstuurt.

Puzzel: oktober.
Begeer
Belevenis
Bospad
Boterbloem
Branderij
Brits
Databank
Doel

Dons		
Eiser		
Eldorado		
Envelop		
Idee		
IJskleed		
Knus		
Kousen		

Woordzoeker.

Lila		
Lorelei		
Ooit 		
Prima		
Proef		
Reeds		
Rekel		
Rem		

Roer
Rood
Roof
Taal
Teder
Test
Tiktak
Uitleen

De overgebleven letters vormen de oplossing.
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oplossing kunt u sturen voor 20 oktober 2020 naar het secretariaat.
e- mail: kvdveen1@netvisit.nl of brievenbus: Ds. van Petegemstraat 7.
Onder de goede inzendingen wordt een kleine prijs uitgeloot.

Verslag van de ledenvergadering op
donderdag 17 september 2020 in de Kandelaar.
Foto : B.Lohof.
Voorziter Sjoukje Smid heet een 20 tal leden (19 precies omdat mevr.
Schaap zich helaas moest afmelden wegens ziekte). De eerste bijeenkomst
van het nieuwe seizoen 2020 – 2021. Maar ook de eerste bijeenkomst sinds
februari dit jaar.
Een ander gezicht dan anders : Iedereen zat 1 ½ meter uit elkaar in een
vierkante opstelling in de grote zaal. Omdat er alleen koffiedrinken was
zonder een spreker vermeld ik hier de openingstoespraak van de voorzitter
in z’n geheel:
Nadat het bestuur moest besluiten de ledenvergaderingen van maart en
april af te gelasten en ook het reisje in mei niet doorging allemaal vanwege
corona was het voor veel leden een moeilijke en onzekere en eenzame
periode. Sommige leden mochten geen bezoek ontvangen.
Er zijn in deze periode ook leden overleden .Wij wensen de familieleden
heel veel kracht en Gods onmisbare zegen toe !
Nu wij voor een nieuw seizoen staan, moeten wij als bestuur per maand
bekijken hoe de situatie is. We hopen dat we toch weer normale ledenvergaderingen kunnen houden. Wij zijn daarom ook gewoon door gegaan
met de maandelijkse Nieuwsbrieven. We zijn dan ook heel blij met de
onderwerpen en gedichten die leden iedere maand weer opsturen naar de
redactie. Wij als bestuur wensen onze leden veel kracht en sterkte voor de
komende tijd. In het bijzonder denken wij ook aan de leden die ziek zijn en
die verzorgd moeten worden door mantelzorgers of medisch personeel.
Ik wil graag afsluiten met een gedicht van Andries Govaart die deze
bemoedigende woorden schreef :
Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
Dat je opstaat wanneer je valt,
Dat je mens mag worden in Gods ogen en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt
Dat je gaat in het licht
En de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft
En gaat in vrede !

Mededelingen :
a. De ledenbijeenkomst van 22 oktober om 14.30 uur in de Kandelaar
gaat gewoon door. Het bestuur beraadt zich op de invulling. Zie ook
onder : mededelingen van het bestuur.
b. Nieuwsbrief : valt goed in de smaak. Je blijft toch op de hoogte.
c. Aantal leden : 171. We lopen langzaam aan terug in ledental. Vraag
60 plussers en andere ouderen om eens langs te komen en kennis te
maken met onze PCOB afdeling..
d. Gevraagd : bezorgers van de Nieuwsbrief. Opgave bij B.Lohof.
e. Lief en leed commissie vergadert in oktober in de Kandelaar
Rond 15.30 u. sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst ieder wel thuis .
Aanpassing Ledenvergaderingen vanaf september 2020:
Afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis :
19 november: Ds. H. van der Zwaag-Visscher, PKN predikant in Veendam.
Onderwerp volgt.
10 december : Kerstfeest met aansluitend een broodmaaltijd.
Over deze bijeenkomsten van november en december volgen nog nadere
mededelingen.

Psalm23
Wereldwijd draagt deze psalm hoop en geloof als geestelijke
kracht voor het leven. Geen garantie voor voorspoed, wel de
voorwaarde van menszijn en reden voor dankbaarheid.
De bekendste psalm ien t Grunnegers:
1. De Here is mien hedder, aal mien doagen, k Heb overvloud, zo huif ik nait te kloagen, Zien zörg brengt mie ien
vrizze, gruine streken, Hai geft mie rust bie kaalme wotterbeken, Hai dut mie goud, hai laaidt mie op mien poaden, zo
wordt zien noam vereerd om aal zien doaden.
2. Al mout ik ook deur duust’re doalen lopen, ik bin naait
baang: op Joe mag ik ja hopen, Ie stoan mie bie as wilde
baisten graauwen, joen stòk, joen staf, doar kin ik op
vertraauwen. Ik wait Joe aan mien zied op stoere wegen,
gain onhaail dat doar draaigt, moakt mie verlegen.
3. k Zit aan joen feestmoal, God van mien vertraauwen, veur
t oog van ale lu dij mie benaauwen. k Wor deur Joe zaalfd.
Ik krieg een volle beker. Zo laank as k leef bin k van joen
laifde zeker. Ik zel ien t haaileg hoes van God, de Here, dag
ien, dag oet, zien grode noam vereren.
De taal van het hart is dichtbij. In elke dienst een Gronings
lied of een couplet.

Ingezonden door ons medebestuurslid Nanno Levenga

Afdelingswebsite
Om onze afdelingswebsite uit te breiden is een pagina toegevoegd met
diverse interessante links.
Ga naar https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-menterw
en klik op website-adressen
Als u links tegenkomt die voor anderen ook interessant zijn, geef die dan
door aan de secretaris (kvdveen1@netvisit.nl) zodat ze toegevoegd kunnen
worden aan de pagina.
We zullen de links zoveel mogelijk in categorieën indelen zodat de pagina
overzichtelijk blijft.
We zoeken o.a. nog links betreffende financiën en belastingen gericht op
ouderen/gepensioneerden. Welke tegemoetkomingen zijn er mogelijk, etc.

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
22 oktober 2020: invulling volgt.
19 november: Ds. H. van der
Zwaag-Visscher, PKN predikant
in Veendam. Onderwerp volgt.
10 december : Kerstfeest met
aansluitend een broodmaaltijd.

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

