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Mededelingen vanuit  het bestuur:

a. In de bestuursvergadering van 6  juli 2021 is door het bestuur  de agen-
da van de ledenvergadering van 16 september opgesteld. U vindt de 
agenda  van deze eerste ledenvergadering sinds lange tijd, verderop  in 
deze  Nieuwsbrief. 

 Op deze ledenvergadering  van 16 september  zullen ook 5  leden 
gehuldigd worden vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van onze PCOB 
afdeling. 

 Hun namen zijn : 
 De heer P. de Boer, Ds. J. Hekhuisstraat 30, 9649 HG te Muntendam.
 Mevrouw P. de Boer-Hartenhof , Ds. J.Hekhuisstraat 30, 9649 HG te 

Muntendam. 
 De heer St. Kuiper, Korte Leegte 7-10, 9641 PA te Veendam.  
 De heer J.M. Tulp ,Westlaan 5 , 9642 ND  te Veendam.
 Mevrouw J. Tulp – Bisschop , Westlaan 5 , 9642 ND te Veendam. 

 Mevrouw Titia Oorburg is posthuum  gehuldigd . Zij overleed op 6 juli 
2021. Haar oorkonde en speldje hebben een goede bestemming  

 gekregen. 

 U vindt de volledige jaarverslagen van de secretaris en de penning-
meester over het jaar 2020 in de maart Nieuwsbrief. maar ook nog 

 een keer in de mei Nieuwsbrief van 2021. 

b. Aandachtspunt : Het bestuur wil dit jaar meer aandacht schenken aan 
ledenwerving. 

 Ledenbestand augustus 2021 : Van 164 in april naar 180 leden nu. Na 
de vakantie gaat de werving door !Dit geeft moed en hoop dat wij als 
PCOB afdeling Veendam –Wildervank- v.h. Menterwolde weer echt 
gaan groeien. Oproep aan al onze leden : Doet u mee ?

 Hartelijk welkom aan een nieuw PCOB lid: mevrouw Kuiper-Top, 
Pelsterstraat 10, 9646 CS te Veendam.

c. Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de 
ledenadministratie: de heer Nanno Levenga (zie gegevens voorin bij 
bestuur) .  Hij geeft dit dan weer door aan de bezorging en de 

 secretaris. D.



d. Opbrengst doppenactie in 2020 :
 Naar aanleidng van het verhaal van de blinde mevrouw Struijk en haar 

ziende man uit Geldermalsen in de vorige Nieuwsbrief een bericht 
over de doppenactie. Zij stuurden mij het jaarverslag over 2020 van de  
KNGF. Daarin ook  aandacht voor de doppenactie. Er staat in :

	 “	Dank	aan	alle	doppenspaarders	!	Verspreid	over	het	hele	land	zetten	
enthousiaste	spaarders	zich	in	voor	de	plastic	doppeninzameling	voor	
KNGF	Geleidehonden.	In	het		lastige	coronajaar	2020	werd	er	voor	

	 €	51.007,03	met	deze	actie	opgehaald.	“ 

 Een stimulans om ook in onze PCOB afdeling onder leiding van Wiebe 
Dijk door te gaan met doppen sparen.  Vraag ook uw buren en familie 
enz. om mee te doen.  Het is maar een kleinigheid om doppen te sparen 
maar u doet er veel goeds mee. 

 Verder in deze Nieuwsbrief o.a. de familieberichten, lief en leed nieuws 
, een puzzel en nog veel meer. Veel leesplezier. 

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 
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Leegverkoop
Zomercollectie

Welkom zonder afspraak!
(op afspraak blijft mogelijk)

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 service-
 telefoon  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 donderdag-

middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  



Gedicht : U weet een weg .

De dag wordt moe 
En alles om ons heen wordt stil
Kil en duister 
U bent ons licht 
Een lamp voor onze voet
Een woord ten leven. 

Wij weten niet wat komen gaat
Wij tasten in de toekomst-
U richt ons op als wij struikelen en vallen 
U weet een weg altijd.

Als U ons voorgaat kunnen wij niet verdwalen;
Als U ons licht bent, is de nacht niet te donker –
Als U ons vergeeft, is zelfs de dood 
Een nieuw begin. 

Eeuwige God, nu keren wij weer 
Naar onze huizen, naar onze vreugde 
Naar ons verdriet –
Laat Uw liefde ons dragen,
Laat Uw nabijheid ons bewaren voor wanhoop 
Laat een wolk van vrede ons geleiden 
Naar de nieuwe dag . 

Van :  André F. Troost 
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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 in september 2021   

2 september : de heer W.Pathuis. 83 jaar.
Prins Bernh.laan 56 -112 , 9641 LW te Veendam
7 september : mevr. B. Mezach- van der Meulen  81 jaar.
Borgerspark 2 – 207, 9642 LN te Veendam 
13 september :mevr. G. Kuiper- Kloosterziel.  87 jaar.
Eems 54, 9642 KB te Veendam. 
16 september : de heer A.J. Huisman 91 jaar.
Postkade 47, 9648 JT te Wildervank. 
17 september : mevr. A. van der Kam-Kok. 85 jaar. 
Boven Westerdiep 88 -58, 9641 LK te Veendam. 
20 september : mevr. H.G. W. G. Veltens – de Jonge  81 jaar.
R.J. Niewoltstraat 17, 9646 te Veendam.
20 september : mevr. W. Vos – Wevers. 80 jaar. 
Rietgors 3 – 9 , 9648 DM te Wildervank 
25 september : de heer D. Scheper 86 jaar 
Het Loeg 1 , 9649 EG te Muntendam. 
25 september : mevr. J. E. Broesder –Alons  86 jaar.
Smaragdlaan 4, 9646 BL te Veendam. 

Huwelijksjubileum in september 2021 

10 september : echtpaar. Huttinga 65  jaar getrouwd.
Borgerspark 2 – 546 , 9642 LN te Veendam. 
22 september : echtpaar. Lohof  55 jaar getrouwd. 
Burg. Bosscherstraat 66, 9641 NJ te Veendam. 

Alle jarigen en de beide  jubilerende echtparen : Van harte gefeliciteerd en 
een mooie dag samen met de familie toegewenst. 





*Correctie Nieuwsbrief  mei onder familieberichten :
Adres mevr. C. Truin : Molenstreek 11-35 i.p.v. 22 -35. 
*Correctie Nieuwsbrief juli-augustus onder familieberichten :
  28 augustus mevrouw Meesters i.p.v. de heer.  

 De zieken :
* Mevrouw Medema- van Sloten, Steenstraat 2/C 9646 BA te Veendam 
* De heer H. Sandee , Hereweg 89 , 9651 AC in Meeden :  gaat naar om-
standigheden goed.         
*De heer Broesder , Smaragdlaan 4, 9646 BL te Veendam komt weer thuis 
uit het ziekenhuis. 
Mevrouw Tr. Beens, Westergo 1, 9642 EX te Veendam is geopereerd . Zij 
is nu weer thuis. Wij wensen de zieken sterkte en beterschap toe. 

Overleden
*Op  6 juli 2021 : is ons lid  mevrouw Titia Oorburg uit Veendam op 92 
jarige leeftijd gestorven.
Een markante vrouw uit een bekende familie in Veendam. Het gezin 
Oorburg stond bekend als de bootjesmakers.  Familie : gecondoleerd ! 

*Op 3 augustus 2021 overleed  ons lid de heer Harm Herder op de leeftijd 
van 71 jaar. De heer Herder was ongeneeslijk ziek maar toch kwam zijn 
overlijden onverwacht. Hij was, met zijn vrouw, nog maar een paar 
maanden lid van onze PCOB. afdeling., Wij wensen mevrouw Herder , 
haar kinderen en kleinkinderen alle sterkte en Gods nabijheid toe. 

Wij condoleren ook de heer en mevrouw Volders, onze medebestuurslid 
en penningmeester. Zijn moeder overleed op 90 jarige leeftijd. 

In het AGW huis : Borgerspark 2, 9642 GL  te Veendam  verblijven de 
volgende  PCOB leden :

1 Mevrouw Mezach – v.d.Meulen , kamer 207 , telefoon : 0598 -66 78 44 
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. 



5. Attentie : de heer en mevrouw Dijkstra , 60e Laan nummer 7, uit 
Wildervank , verhuizen per 12 augustus naar Borgerspark 2 – 407 , 9642 
GL te Veendam. 

Fam. Huiting is op 5 juni  verhuisd naar Blankenborg in Blijham. 
Adres :  Eikenlaan 73, 9697 RV te Blijham. Tel. 0597 56 55 56. 

Mevrouw J.J. Hoving, Frieslandlaan 59 te Veendam verhuist op 21 
augustus naar de Breehorn te Veendam. Adres : Kielerbocht 41-002.  
We hopen dat ze zich daar spoedig thuis voelt.

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. 

Voor vervoer kunt u bellen: 
Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe Dijk, Tel.: 06 - 150 729 98 .
Kosten	:	€	2,--	heen	en	terug.	Te	betalen	aan	de	chauffeur.	



Agenda ledenvergadering :  

Donderdagmiddag 16 september 2021 om 14.30 uur  in de Kandelaar. 

1. Welkom en opening door de voorzitter
2. Mededelingen o.a. het reisje dat niet doorging. 
2a: Privacy regeling:  toegelicht door bestuurslid Nanno Levenga. 
3. Jaarverslagen 2020  van de secretaris en van de penningmeester: 
    Zie de Nieuwsbrief van mei 2021 voor de volledige verslagen  

3 a. Herdenking overledenen in 2020. 

Datum  Naam  adres  Leeftijd 

3 maart  A. Keller –Hessels,  Westerbouwte  4 te Muntendam 77 jaar.
9 april  E.W. v.d.Werf, Borgerspark 2 , Veendam 89 jaar.
29 mei  T.K.Zijlema C.W. Lubbersstraat 33 , Wildervank 79 jr 
22 juni  E. Koetje –Sportel Borgerspark 2-312, Veendam.  94 jaar.
23 juni  H. Bloem –Zeeman  Borgerspark 2-515, Veendam.  81 jaar.
1 november E.A. Ufkes  Oostergo 1 , Veendam. 77 jaar.
3 november   G. Timmer  Beneden Verlaat 18, Veendam.     74 jaar.
29 december  E. Lutjeboer-de Vries Kieler Bocht 47 – 302, Veendam.  87 jr

3 b.Bestuurssamenstelling 
Functie  Naam  jaar aantreden  aftredend  
Voorzitter  Sjoukje Smid  2007  2023 
Secretaris  Klaas v.d.Veen  2012  2024  
Nieuwsbrief  Klaas v.d.Veen 
Ledenadministratie Nanno Levenga a.i.  2020. 
Penningmeester  Albert Volders  2020  2024 
Bestuurslid : Corrie Truin  2016 2024 
Lief en leed en SSPV.



Bezorging bladen
en doppenactie  Wiebe Dijk  2020  2024 
Egbert Schmaal  bestuurslid  2009  2021 

Voorzitter Sjoukje Smid is dit jaar aftredend. De heren bestuursleden Bé 
Lohof en Egbert Schmaal nemen afscheid. Lohof zou in 2023 aftredend 
zijn maar zijn ziekte heeft dit jammer genoeg vervroegd. 

Het bestuur heeft  u voorgesteld om de heer Gerrit Visscher – van der 
Zwaag, Beukenlaan 33 te Wildervank  te benoemen tot nieuw bestuurslid. 
Er kwamen geen bezwaren binnen. Daarom stelt het bestuur u voor om de 
benoeming	op	16	september	officieel	te	bekrachtigen.		 	 	 	
                                
  
4 .1e Pauze 
5. Afscheid van de bestuursleden B.Lohof en E. Schmaal.  
6. Huldiging van 5  leden vanwege 25 jaar lidmaatschap PCOB .
7. 2e Pauze met een verrassing. 
8 Slotwoord voorzitter.

Graag aandacht voor de volgende 3 opmerkingen   : 
a. Uit veiligheidsoverweging  : We gaan er van uit dat iedereen ingeënt  

of getest is op corona.  
b. De entree is deze keer gratis. Wel is er een deurcollecte waar u een 

vrijwillge, zo mogelijk gulle  gift in kunt doen.                 
c. Graag per mail of telefoon aanmelden voor maandag 6 september bij 

de voorzitter of secretaris.



Puzzel  ingezonden door Nanno Levenga. 

Voor steeds meer leden is een puzzel oplossen in deze tijd een mooi tijds-
verdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je denkvermogen 
ook nog. 

Oplossing juli –augustus puzzel is :  Stabiel  
Er kwamen 3 goede oplossingen binnen.  
Winnaar : de heer H. Koster, Voormolenstraat 23 – 204 te Veendam. 

Oplossing kunt u sturen voor 20 september naar het Secretariaat.
Per mail:   kvdveen1@netvisit.nl
of        brievenbus: Prins Bernhardlaan 56-120, 9641 LW Veendam
Onder de  goede  inzendingen wordt een prijsje verloot.



Horizontaal.		1	fietsonderdeel	6	ooit	9	reeds	10	genotmiddel	12	zoon	van	
Jacob 13 gezinslid 14 defect  16 meisjesnaam  17 bouwland 18 Europeaan 
20	typografisch	symbool	22	gedeputeerde	staten	(afk.)	23	paar	24	verdie-
ping 26 lichaamsdeel 28 boom 29 speelgoed 30 titel 32 enkel 34 mede 36 
dundoek 38 kledingstuk 40 inval 43 rondhout 44 muziekinstrument   

Verticaal.  1 onzuiver2 lengtemaat 3 parasiet 4 uitbarsting  5 vermaak 6 
Drents dorp  7 voegwoord 8 aftuigen 11 bewaarplaats 12 verpleegster
13 grappenmaker 15 examen  16 huishoudelijk gereedschap 18 titel 19 
bloem 20 spil 21 profeet  25 leus 27 aardoliebedrijf 30 droog  31 melkpro-
duct 33 opgeld 35 zuster organisatie PCOB 36 boeren bezit  37 voertuig 39 
voegwoord 41 titel  42 landbouwwerktuig.  

Ledenvergaderingen 2021 

Het jaarlijkse reisje in mei : Op de komende ledenjaarvergadering van 16 
september hoort u meer over het uitgestelde jaarlijkse reisje van mei 2020.  
Afhankelijk van de  de corona maatregelen :

Na de zomervakantie is de planning voor de ledenbijeenkomsten op de 
donderdagmiddagen : 16 september, 21 oktober, 18 november en 9 decem-
ber 
Invulling :
16 september : ledenjaarvergadering.  
Opgaaf voor 6 september bij de voorzitter of secretaris. Zie agenda. 
21 oktober : invulling volgt nog. 
18 november : mevrouw Medema over de Traumahelikopter. 
9 december : Viering kerstfeest 



Allerlei. 

Doordenkertje : 

Wat schrijf je met drie letters en soms met vier zelden met zes maar 
NOOIT met vijf ? 
Oplossing : Wat = 3 letters Soms = 4 letters  zelden = 6 let-
ters   Nooit = 6 letters . ( en nooit met 5 dus) .

Taalspelletje 

Eén woord heeft soms meer betekenissen. We noemen dat ook wel een 
homoniem. 

Voorbeeld :  stap – bergovergang – zojuist  =  pas 

1. Vloerbedekking – zonder glans- eindpositie bij het schaken 
2. Broedplaats – vervelend meisje – visgerei
3. Harde boomvrucht – teken om een toon op te schrijven –kanttekening. 
4. Deel van de hand – biersoort – boom – oude lengtemaat. 
5. Skiafdaling – overdekte wielerbaan – circusvloer.
6. Bloeiwijze – compliment – veer van een vogel. 
7. Brief – piek – deurstijl – punt op de begroting.
8.	niet	gebogen	–	heffing	–	wettelijke	bevoegdheid	.
9. rondweg – sieraad – geluid – plek om te boksen.
10. bloem – middelpunt -  schilfers van de hoofdhuid. 

Wie de woorden vindt mag ze aan de secretaris  mailen of opsturen. In de 
volgende Nieuwsbrief staan de antwoorden.  



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 



Tot slot een gedicht wat op het bedankkaartje na het 
overlijden van mevrouw Titia Ooorburg stond.

Een hand op je schouder 
Een kaart doet zo goed.
Wat troostende woorden
Ze geven weer moed.
Maar alleen maar ontvangen
zo mag ik niet gaan
Ik moet ook vertroosten
en de ander zien staan 
Elkander ondersteunen
in het groot en het klein
Dat is het gebod van Jezus
zolang we hier zijn. 

(Dit gedicht is uitgezocht door tante Titia aldus de 
neven en nichten en hun kinderen, augustus 2021) 



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA
(Afhankelijk van coronamaatregelen)

16 september
Ledenjaarvergadering om 14.30 uur 
in de Kandelaar.

21 oktober
invulling volgt nog.

18 november
mevrouw Medema over de 
Traumahelikopter.

9 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


