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Mededelingen vanuit het bestuur:
Aandachtspunt ledenwerving : Het bestuur wil dit jaar meer aandacht
schenken aan ledenwerving. Stand oktober 2021 : Van 164 leden begin dit
jaar naar nu midden september : 181 leden. Welkom aan het nieuwe lid :
mevr. A. Greveling, Otto Erelmanhof 12 ,9646 DD te Veendam.
Dit geeft moed en hoop dat wij als PCOB afdeling Veendam –Wildervankv.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 ?
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. Adresgegevens leest u voorin.
Contributie 2022
Het bestuur heeft het voornemen om de contributie volgend jaar iets te
verhogen. Ondanks dat er in 2020/2021 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.
Namens het betuur: Albert Volders, penningmeester PCOB Veendam e.o.
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 contrbutie naar het landelijke bureau
gaat.
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 sepember 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. Een bewijs op papier is
handig als je geen smartphone hebt. In sommige gevallen wil je een
papieren QR-code uitprinten. Bel dan de helpdesk : 0800 – 1421 (gratis)
Bereikbaar van maandag t/m.zondag van 8.00 tot 20.00 uur.
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
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.

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

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Verslag van de PCOB ledenvergadering
Veendam –Wildervank – v.h. Menterwolde op
donderdag 16 september 2021 in de Kandelaar te Veendam.
Na bijna 1 ½ jaar was er weer een echte ledenbijeenkomst van de PCOB
afdeling Veendam – Wildervank – v.h. Menterwolde. Er waren rond 45
leden van de 180 leden aanwezig. In verband met de nog geldende corona
maatregelen was dit ook het maximum aantal dat in de zaal aanwezig
mocht zijn.
Naast de jaarverslagen van secretaris en penningmeester over het jaar 2020
en de herdenking van de overledenen in 2020 met 1 minuut stilte stond
deze vergadering in het teken van het afscheid van de bestuursleden de
heren B. Lohof en E. Schmaal . De heer Schmaal was verhinderd dus zijn
afscheid volgt later. Er werd ook een nieuw bestuurslid voorgedragen door
het bestuur : de heer G. Visscher – van der Zwaag uit Wildervank. Alle
leden gingen akkoord met deze voordracht.
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Opmerkelijk en positief is het feit dat juist in coronatijd toen er niet vergaderd werd, er toch een 15 tal nieuwe leden zijn bij gekomen. Dit is te
danken aan een paar bestuursleden die op pad gingen om nieuwe leden te
werven.
Afscheid B. Lohof : Medebestuurslid de heer Levenga ,prees de heer
Lohof. Hij heeft met grote toewijding en nauwkeurigheid als ledenadministrateur en als coördinator van de bezorging van de Magazines en Nieuwsbrieven zijn werk gedaan. Ook de doppenactie (voor blinde geleidehonden)
was bij hem in goede handen En zijn vrouw zorgde elk jaar opnieuw voor
de kerstbakjes .Voor deze trouwe dienst en alle werk ontving de heer Lohof
een attentie en applaus uit de zaal .
Huldiging: 5 leden werden door de voorzitter,mevr. Smid gehuldigd
vanwege het 25 jarig lidmaatschap van de plaatselijke PCOB afdeling Zij
kregen een oorkonde met bijbehorend speldje uitgereikt.
Hun namen zijn: de heer en mevrouw P.de Boer uit Muntendam, de heer
St. Kuiper en de heer en mevrouw Tulp alle drie uit Veendam. Namens de
gehuldigden sprak de heer Tulp waarderende woorden naar het bestuur.
Hierna volgde een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Voorzitter Smid sloot af met de mededeling dat notaris mevr. mr. Wouters
uit Veendam op donderdagmiddag 21 oktober een lezing komt houden over
nut en noodzaak van een testament. Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Afsluitend las de voorzitter het gedicht:”U weet een weg” van A. Troost.

Tot slot: Opbrengst deurcollecte: € 201,25. Alle gevers en geefsters:
bedankt!

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.

De belijdenis van Arie Verhoog.
Hij was predikant van de Gereformeerde kerk van Veendam , de Kandelaar, van 1990 tot 1996. Vlak voor zijn overlijden in 1997 schreef hij deze
belijdenis :
“Als ik aan het begin van de nacht vanuit mijn studeerkamer naar de
sterrenhemel kijk en ik op een ontzagwekkende afstand in een wereld vol
geheimen de sterren zie stralen : dan geloof ik.”
“ Als ik vanuit de verte de wind over de zee hoor aankomen, de golven met
een monotoon geluid tegen het strand hoor rollen. Een kind in het natte
zand een kuil zie graven : dan geloof ik “
“Als ik een kleine aardappel in de grond stop, andijvie zaai en enige tijd
later de vruchten van mijn werk, op een geheimzinnige manier gegroeid,
mag oogsten : dan geloof ik”
“Als ik liefde, genegenheid en meeleven ontvang van kinderen, kleinkinderen en van mensen van wie ik het niet had verwacht, dan geloof ik.”
“Als ik mijn Bijbel lees, verhalen over God, de Eeuwige, in onze taal, aangepast aan ons voorstellingsvermogen, dan geloof ik.”
-Dan geloof ik NIET in dogma’s, zekerheden, formules, stellingen.
-Niet in een God die alles regelt en bedisselt, uit wiens hand goed en
kwaad komt.
-Dan geloof ik niet in de traditionele waarden van galmende gezangen, niet
in een donderpreek of een ellenlang gebed.
-Niet in een Christus, God en mens, in wiens naam zijn volgelingen elkaar
hebben verketterd en soms nog verketteren.
-Niet in een Geest die plotseling alles vernieuwt,
- Niet in …………
Maar dan belijd ik fluisterend mijn geloof in een “God” die mijn verstand
heel, heel ver te boven gaat en die van zijn Licht iets, iets, iets heeft laten
schijnen in een wereld als de sterren in deze nacht aan de hemel.
Soms is het goed dit op te schrijven. Zelfs misschien wel in het donker van
deze nacht.
23 augustus 1997 om 2.30 uur – Arie Verhoog.

FAMILIE- BERICHTEN
Omdat we nog steeds maar weinig bij elkaar kunnen komen in PCOB
verband zijn de familieberichten ook iets uitgebreider. Zo noemen we
bijvoorbeeld alle jarigen, ook beneden de 80 jaar.
JARIGEN
Nog enkele jarigen in september :
11 sept. Mevrouw M. Oudman-Bos, Noorderkwartier 20, 9644 VG te
Veendam.
15 sept.-de heer A. Flink, Pommerse Bocht 93, 9642 EC te Veendam.
24 sept.: de heer J. Rijks, Raadhuisstraat 69, 9648 JX, Wildervank.
27 sept.- de heer J. Kroeze, Westerbouwte 17 9649 KB te Muntendam.
Oktober 2021 :
1 oktober : de heer A.H. Gort, Ben. Verlaat 53, 9645 BM te Veendam.
2 oktober de heer H. Hoogendoorn, Bocht Oosterdiep 7 F,9641 JH te
Veendam.
3 oktober : mevr. De Boer-Walma, Winschoterdiep 46, 9636 AH te Zuidbroek.
7 oktober : de heer R. Crum, Zwaardvegerstraat 13, 9646 CJ te Veendam.
8 oktober :mevr.L.Rustebiel-Groenwold, Kerkstraat 60A, 9641 AV te Veendam.
8 oktober : mevr.C.van Damme-Klein, Molenstreek 194-1,9641 HJ te
Veendam.
9 oktober, mevr. K. Feddes-Wildeman, Langeleegte 2 C, 9641 GN te Veendam.
13 oktober, mevr. T.J. Zweep-Kroeze, Kleine Vaartlaan 66, 9642 PJ te

Veendam
14 oktober :mevr. Woltmeijer-Kamphuis,Molenstreek 126, 9641 HJ te
Veendam
15 oktober: de heer W. Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C, 9641 JH te Veendam.
15 oktober : de heer A. Forsten, Pommerse Bocht 17, 9642 EA te Veendam.
17 oktober : mevr. G.J. Schmaal-Koers, Oostlaan 249, 9642 PS te Veendam.
17 oktober : mevr. D. de Vries-Stam, Bocht Oosterdiep 48, 9641 JL te
Veendam
19 okt.: mevr.A. J. Vermaat-Reinhout,Galjootstraat 63 -22,9642 NN teVeendam
20 oktober: de heer E.H. Haak, Het Loeg 4, 9649 EH te Muntendam.
20 oktober: mevr. N. Keizer-Wesseling, Agaathlaan 5 9646 BE te Veendam.
22 oktober : mevr. D. Manro –Bos,Irenestraat 6, 9645 NN te Veendam.
24 oktober : mevr.A. Herder-Kuilman, Knobbelzwaan 12, 9648 DA-Wildervank
24 oktober : mevr. G.H. Hulsebos-Bieze, Middenweg 133 A, 9645
BD,Veendam
24 oktober: de heer F. Keizer,Agaathlaan 5, 9646 BE te Veendam.
29 okt. :mevr.K.H. Zijlema-Wubs, C.W. Lubbersstraat 33, 9648
LA,Wildervank
Huwelijksjubileum :
20 oktober: . de heer en mevrouw Manro, Irenestraat 6, 9645 NN te Veendam :55 jaar getrouwd.
25 oktober ; de heer en mevrouw Van der Veen, Prins Bernhardlaan 56
-120,9641 LW te Veendam :60 jaar getrouwd.
Alle jarigen en de beide echtparen : Van harte gefeliciteerd en een mooie
dag gewenst in goede gezondheid samen met uw familie.
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 :
Mevrouw Bos- Wesseling, Molenstreek 84, 9641 HD te Veendam
*De heer H. Sandee , Hereweg 89 , 9651 AC in Meeden : gaat naar omstandigheden goed.
De heer Mossel uit Muntendam is van de steiger gevallen. Gevolg : Veel
kneuzingen en veel pijn.
Wij wensen de zieken Gods nabijheid , moed en alle sterkte 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.
Want bij een telefonische rondgang blijkt ons dat er bij meerdere ouderen
in onze afdeling stil verdriet en zorgen zijn over zichzelf en bijvoorbeeld
hun kinderen.

Ledenvergaderingen 2021 vervolg
Afhankelijk van de de corona maatregelen :Na de zomervakantie is de
planning voor de ledenbijeenkomsten op de volgende donderdagmiddagen
:
16 september : Ledenjaarvergadering met de huliging van 5 leden vanwege 25 jaar PCOB lidmaatschap en het afscheid van de bestuursleden :
B.lohof en E. Schmaal. Verslag met foto;s : zie eerder in deze brief.
21 oktober : : mevr. mr. Wouters van notariskantoor in Veendam zal een
lezing houden over nut en noodzaak van een testament. ?
18 november : mevr..Medema over de Traumahelikopter.
9 december : kerstfeest.
En …. Wie een idee heeft over een onderwerp voor volgend jaar 2022 :
geef ze door aan het bestuur.

Bewijs van test of vaccinatie

J
ouw gezondheid en die van anderen is belangrijk. Daarom vragen
sommige landen of plekken om een coronabewijs. Alleen met dit bewijs
krijg je toegang.
Een bewijs op papier is handig als je geen smartphone hebt.
In sommige gevallen wil je liever een papieren QR-code uitprinten.
Bel de helpdesk:
0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur.
Nanno Levenga
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 september puzzel ; ZITPLAATS
Er kwamen 4 oplossingen binnen.
Winnaar is : de heer F. Straat. Gefeliciteerd !

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

Ingezonden door ons PCOB lid de heer J.J. Eekhof, Prins Bernhardlaan 56
-109 te Veendam het onderstaande gebed.
Stil gebed !

Vergeten ?

1.Getrouwe Vader in de hemel
Wij danken U oprecht
dat U zoveel op aarde
aan ons leven hecht

2.Dankbaar dat U ons te eten geeft
wat ons lichaam nodig heeft.
terwijl er zoveel volk
in barre honger leeft.

3.Hoe schreiend hoog en groot
is deze hongersnood
terwijl er zoveel volk
in barre honger leeft

4.O Here hoor ons aan,
laat verdwijnen dat gemis,
opdat er ook voor hen
voldoende voedsel is.

AMEN

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)

21 oktober
lezing mr. Wouters over nut en
noodzaak testament.
18 november
mevrouw Medema over de
Traumahelikopter.

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

9 december
Viering kerstfeest

