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MEDITATIE 

 

De Heer is mien scheper, ik zal gien verlet hebben (Ps.23:1) 

 

Ik zal gien verlet hebben, zegt de dichter. Zölfs as ik deur een stik- 

donkere koel gaon mus, ik zul niet benauwd wezen. Waorum èeinlijk 

niet? Umdat de Heer mien scheper is en aaid in de buurt. 

Dat liekt haost wal grootspraok: wel kan dat zeggen? Ja, dat zulden  

wij wal geern willen: zo‟n God die aait bij je is. En het liefst nog dat  

die veurkwám daj ‟t moeilijk kregen. Maor dat stiet der niet, dat God  

op ofroep beschikbaar is. Um je oet de bagger te trekken as ‟t neudig 

is. Zo‟n God bestiet niet, dat geleuf ik tenminste niet. Hie is niet een  

soort van hemelse hulp bij ongelukken. Als dat wal zo was zul  

elkenien wal in hum geleuven… 

Nee, het giet hier um wat aans en dat krieg wij in ‟t oge aw vraogt 

wat het woordtien “God” hier betiekent. En op wat wieze hie der dan 

bij is. “God” stiet hier veur het gevuul en mangs het zeker weten diep 

van binnen, zoas bij de dichter, daj kend bint. En daj der wezen mugt 

zoai bint, met al je goeie en minder goeie iegenschappen. Dat er um  

je geven wordt. Daj aaid verbunden blieven zult met wel as je dier- 

bare zint, Daj nooit zo arg vallen kunt, of dat zie je vast wal opvangt. 

Waoras ‟t hier èeinlijk um giet is: vertrouwen. Vertrouwen dat het 

goeie aal weer overwinnen zal. IJ kunt ok zeggen, want dat is  

hetzölfde, dat God, die liefde is, derbij is en het leste woord hef.  

Dat het leven daorum zin hef en alle muite wèerd is. Aj dat warkelijk 

geleuven duurt, dan kan je nog zoveul overkommen, maor dan bi‟j 

 niet benauwd, dan hej gien verlet. Aj zo leven kunt oet vertrouwen,  

dan kuj pas echt genieten gaon van de goeie tieden van vree en rust 

en “kaampen vol gres” (vers 2) .Want dan huuj je jao gien zörgen 

maken veur mörgen. En wat is der mooier as dat? 

Oet  “Biebels Dagboek” , van Ds. Hans Katerberg. 



 2 

Van de voorzitter 

 

Toen ik weer een stukje in ons “Ruggesteuntje” moest gaan schrijven wist 

ik eigenlijk niet zo goed waar het over zou moeten gaan, maar na de 

gebeurtenissen op vrijdagmorgen 27 april had ik zo ineens voldoende 

stof om een bladzijde vol te  krijgen  

Met een heel andere gedachte van de invulling van die dag ben ik 

 ‟s morgens bij onze secretaresse in de auto gestapt. 

Bloemen opgehaald bij de bloemist en heel trouwhartig tot de ingang 

van de grote kerk in Emmen gedragen. Nog altijd in de 

veronderstelling dat ze voor die andere persoon zouden zijn. 

Toen ik binnen door een mevrouw met een lijst met namen werd 

gevraagd of ik meneer Staal misschien was en na een bevestigend 

antwoord van mij, zei zij tegen mij dat zij mij naar mijn plaats zou 

begeleiden. Toen schoot het door mijn hoofd: “Ze hebben mij 

gigantisch goed om de tuin geleid”.  

Toen ik eenmaal had plaatsgenomen zag ik in de zijvleugel van de 

kerk mijn familie en buren zitten en toen wist ik eigenlijk pas zeker 

dat ik koninklijk onderscheiden zou worden. 

Ik dacht: “Nou, ik zal wal zien wat der komt, „k laot mar over mi‟j 

hen komm‟n”.  

Als de burgemeester dan een hele rij verdiensten als vrijwilligerswerk 

en bestuursfuncties heeft opgenoemd en als blijk van waardering je 

een koninklijke onderscheiding heeft opgespeld dan gaat er toch wel 

heel veel door je heen. 

Een paar opmerkingen hierbij: Ik vroeg mij af, “heb ik dat echt wel 

verdiend?”. 

En waarom, want ik heb het toch altijd samen met anderen kunnen en 

mogen doen?. 

Ik voelde de dankbaarheid in mij opkomen dat mijn vrouw en 

kinderen mij altijd hebben gesteund om dit alles te mogen doen. 
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Maar bovenal dankbaarheid dat ik de moed en gezondheid van God 

heb gekregen om mij voor mijn medemens in te zetten. 

En als dan aan het eind het “Wilhelmus” wordt gezongen met: “Mijn 

schild ende betrouwen zijt Gij , o God, mijn Heer! Op U zo wil ik 

bouwen, verlaat mij nimmermeer! dan geeft je dat moed om zo lang 

als het kan verder te gaan, ook voor onze PCOB. 

Door dit alles ben ik toch wel blij met deze onderscheiding. 

Roelof Staal, voorzitter. 

 

Note  van de secretaresse 

 

Het is altijd moeilijk aan te geven of iemand iets heeft verdiend, maar 

zoals jij je hebt ingezet en nog steeds inzet voor kerk, maatschappij 

en samenleving ben jij  deze Koninklijke Onderscheiding meer dan 

waard. Profiat! Wij zij trots op jou! 

Namens het bestuur, Joke van Voorst 

 

Jaarverslag 2011 

 

Het jaar 2011 was voor de PCOB, landelijk gezien, een veel bewogen 

jaar. Er is veel in gang gezet. Na 50 jaar PCOB is de tijd aangebroken 

om “het bed” eens op te schudden. Aanleiding is wel het 

teruglopende ledental, het afbouwen van de subsidiestromen en de 

veranderde positie van de ouderen in de samenleving, dus ook de 

verandering van de PCOB leden. 

De vraag die de vereniging zich zelf stelde was: Wat vragen de leden 

van ons en brengen we dit op de juiste manier naar onze leden toe. 

Antwoord geven op deze vragen is niet zo eenvoudig. Dit vraagt/ 

vroeg tijd en onderzoek vooral bij de leden, maar ook bij potentiële 

leden. Daar is op landelijk niveau in 2011 hard aan gewerkt. Op dit 

moment worden de resultaten en aanbevelingen, die zijn neergelegd 

in het rapport “PCOB Nieuwe Stijl” in allerlei gremia besproken.  

U hoort hier ongetwijfeld meer over. 
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Ik noemde al: aanleiding tot vernieuwing was o.m. het teruglopende 

ledental om welke reden dan ook.  

Wat onze eigen afdeling betreft was de afname in 2011 zeer beperkt. 

Hadden we eind 2010 nog 132 leden, eind 2011 hadden we er 131.  

In de loop van 2011 is ons 1 lid door de dood ontvallen, Mw. H. 

Wolbers-Adema, hebben 5 leden bedankt en mochten we 5 nieuwe 

leden inschrijven. 

Nu is het aantal leden uiteraard belangrijk voor de financiële positie 

van de afdeling, maar belangrijker voor ons als bestuur is de 

betrokkenheid van de leden bij het afdelingsgebeuren.  

In het eerder genoemd landelijk onderzoek bleek dat minder dan 30% 

van de leden plaatselijk actief is. Daar steken we hier in 

Schoonebeek, met een gemiddelde van ruim 40%, met “kop en 

schouder” boven uit. 

Dat zegt veel over de betrokkenheid van onze leden. Daar zijn wij erg 

trots op. 

Wij zijn als bestuur dankbaar voor die leden van ons die zich inzetten 

voor een bezoekje aan onze zieken, de werkgroep Lief en Leed. Heel 

belangrijk dat leden die niet kunnen (meer) kunnen deelnemen aan 

onze activiteiten niet vergeten worden. Ze horen er ook bij. Het 

“omzien naar elkaar” is een van de speerpunten van de PCOB. Een 

andere groep zorgt ervoor dat maandelijks Perspectief en andere 

PCOB-informatie bij onze leden wordt bezorgd. Zij zijn voor onze 

leden herkenbare PCOB-gezichten.  

Weer anderen schenken koffie/thee in onze bijeenkomsten. Een eigen 

PCOB-gezicht aan tafel voor de bediening heeft toch wel iets. Veel 

waardering hebben we ook voor Bertha, beheerster van dit gebouw,  

die, vaak met hulp van Albert, ons verblijf hier erg aangenaam weet 

te maken. Een groot compliment aan deze twee mensen is zeker op 

z‟n plaats.  

Een groot succes is ook altijd de fietsmiddagen georganiseerd door 

de fietscommissie. Wie van fietsen houdt en nog fietsen kan fietst 

mee, geeft niet waarheen als er onderweg maar koffie/thee met gebak 

is. Veel animo is er ook altijd voor de afsluitende fietsmiddag in 

september met een etentje bij de Chinees waar ook de niet-fietsers 

van harte welkom zijn. Succes verzekert. 
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En dan niet te vergeten ons jaarlijks busreisje. De reiscommissie 

slaagt er altijd weer in de bus goed vol te krijgen. Het afgelopen jaar 

zat de stemming er bij de koffie in “Pekelahof”  al goed in. Deze 

werd alleen nog maar verhoogd door het bezoek aan de 

klokkengieterij in Heiligerlee. Na een borreltje en een boerenbuffet in 

Rhede kon de dag helemaal niet meer stuk. De oud-agrariërs onder 

ons konden ten slotte nog hun hart ophalen tijdens een bezoek aan de 

statige Oldamster herenboerderij landgoed “Bleijendael” met de 

“Groninger blaarkoppen”. De in december nog ontvangen droge 

blaarkoppenworst hebben we ons, denk ik, goed laten smaken.   

Een aantal van de georganiseerde activiteiten zijn door Greetje 

Wesselink vastgelegd in een Power Point Presentatie. We kunnen de 

herinneringen dan op gezette tijden nog eens terughalen. Wij zijn de 

Rabobank zeer dankbaar voor een donatie van  1000,-  voor de 

aanschaf van presentatiemateriaal. Hiervoor hebben we een beamer 

met toebehoren kunnen aanschaffen.  

Zo terugkijkend kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor alles wat 

ons in 2011 gegeven is aan gezelligheid, betrokkenheid op elkaar, 

omzien naar elkaar, in welke vorm dan ook.  U allen hebt hieraan 

meegedaan. De dank betreft dan ook U allen.   

Als bestuur hebben we in 2011 zeven keer vergaderd. Steeds 

terugkerende bespreekpunten op de agenda van het bestuur zijn de 

invulling van de ledenmiddagen en de nabespreking hiervan. 

Ook bespreken we punten die ingebracht zijn of moeten worden in de 

Regiovergaderingen van besturen van PCOB Emmen, het OSO 

(Overleg Samenwerkende Ouderenbonden) Emmen, het POS-overleg  

(Plaatselijk Overleg Senioren) in Schoonebeek en de 

Gewestvergaderingen van de PCOB Drenthe. 

In alle organen is het bestuur, vaak in wisselende samenstelling, 

vertegenwoordigd en hebben we onze inbreng om de belangen van 

onze ouderen zo goed mogelijk te behartigen. Zo hebben we o.m. ook 

een schrijven gericht aan de Gemeente Emmen, de Rabobank en 

Woningcorporatie Domesta met aandacht voor ouderenhuisvesting 

op de plaats waar nu nog de Rabobank staat. De gemeente Emmen 

heeft aangegeven onze suggestie in haar plannen te betrekken. Aan 

Domesta hebben we gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken een 
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personenlift aan te brengen in het complex aan het Georgmariënhütte 

plein. Domesta heeft aangegeven in samenspraak met de 

Tangenborggroep dit te willen onderzoeken. Verder hebben we een 

schrijven gericht aan KPN m.b.t., met de naar onze mening, te kleine 

letters in het telefoonboek. Een reactie van de zijde van KPN laat nog 

steeds op zich wachten. 

In het OSO overleg is het taxi vervoer altijd een “hot item”.  

Eens per jaar worden de ouderenbonden uitgenodigd door één of 

meerdere politieke partijen uit de gemeenteraad  van Emmen voor 

overleg. Uiteraard zijn wij ook daar van de partij. Vooral de 

veranderingen in de WMO zijn daar onderwerp van gesprek en de 

leefbaarheid in de dorpen. 

Ik heb U zo in vogelvlucht even meegenomen door het jaar 2011.  

We kunnen stellen dat het ons goed is gegaan. Natuurlijk zijn er 

zaken die anders hadden gekund of misschien beter, maar als PCOB-

ers zijn we geen klagers, maar dragers!, 

Erg belangrijk is de betrokkenheid op elkaar. Dat stimuleert, daagt uit 

tot inzet en geeft bovenal plezier. 

Wij danken God, die ons de kracht geeft om dit mooie werk in 

gezamenlijkheid te mogen doen.  

Joke van Voorst, secretaris 

 

 

Vaststelling rapport “PCOB Nieuwe Stijl 

 

Ïn de AV vergadering op 23 mei in Nijkerk is het rapport “PCOB 

Nieuwe Stijl” unaniem vastgesteld. Dit betekent dat het “raamwerk” 

staat, maar dat het nog nader ingevuld moet worden. Belangrijkste 

wijziging is dat de ALV (Algemene Ledenvergadering ) wordt 

vervangen door een Ledenraad en dat bestuurlijke kant van het 

Gewest verdwijnt. Hoe het Gewest er dan uit gaat zien moet nog 

nader worden ingevuld. In elk geval blijft er wel een Gewestelijke 

scharnier tussen het Landelijk Bureau en de afdelingen. 

Onze leden worden nog nader geïnformeerd over de voortgang. 
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Financieel verslag 2011 

 

Inkomsten  Bedrag Uitgaven    Bedrag 

 
Saldo 01-01-2011    342,34  Sprekers       195,00 

Contributies  2.935,30  Bankkosten        67,01 

Subsidie Gemeente    290,51  Ruggesteuntje        81,46 

Gewest Drenthe         4,00  Afdracht aan OSO       20,40 

Vergoeding Rabobank      90,00  Afdracht PCOB Zwolle      2.668,15 

PCOB Actie Vrijw.Bijdr.     114,46 Kosten acceptgiro‟s                 26,55 

Broodmaaltijd     260,00               Broodmaaltijd     2 52,04 

Verloting                  246,50  Lief en Leed                      50,00 

Terug Kerkl. Bureau    148,32  Kopieerwerk         81,46 

Overb. v. spaarrek. 1.200,00  Nota Forcys Comp.   1.200,00 

     Zaalhuur       116,25 

     Afrek PCOB Gewest          5,60 

     Bestuurskosten       118,90 

     Saldo 31-12-2011      748,61 

   ________      _______ 

 

Totaal   5.631,43       5.631,43 

   =======      ======= 

 

Spaarrekening 

 

Saldo 01-01-2011 1.721,97  Opname     1.200,00 

Rente        22,08  Saldo 31-12-2011      544,05 

   _______       _______ 

 

Totaal   1.744,05       1.744,05 

   =======      ======= 

Toelichting 

 

Dec, 2011  Aanschaf Beamer + Comp.  1.200,-- 

Jan  2012  Ontvangen van Rabobank                         1.000,-- 

        ---------- 

   Kosten voor PCOB                      200,-- 

Jan 2012   Bijdrage (gift)       700,-- 

        _______ 

Per saldo ten bate PCOB                       500,-- 

        ======= 

Henk Kroon, penningmeester 
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Fietsen met de PCOB 

 

Ook voor dit jaar heeft de fietscommissie op onderstaande data weer 

fietstochten georganiseerd. 

  

1
ste

 De eerste was op 2 mei en is dus al geweest. 

Onder prachtige weersomstandigheden zijn wij naar het 

smalspoormuseum en het griendveenparkje geweest, 

 

2
de

 Op woensdag 20 juni staat een tocht van Schoonoord naar 

Orvelte op het programma. Wij vertrekken dan om 13.00 uur 

vanaf het Jeugdgebouw met de fietsen achterop de auto‟s of 

op karren. 

 Note: Deze tocht stond aanvankelijk gepland voor woensdag 

6 juni, maar vanwege de slechte weersomstandigheden is deze 

verplaatst naar 20 juni. 

 

3
de

 Op woensdag 4 juli gaan de fietsen wee achterop de auto‟s of 

in karren mee naar Benneveld. 

 Ook dan vertrekken we om 13.00 uur vanaf het Jeugdgebouw. 

 

4
de

 Op woensdag 12 september houden wij weer ons 

traditioneel rondje Schoonebeek met als afsluiting een 

maaltijd bij de Chinees.  

Ook niet-fietsers zijn daar van harte welkom. 

 De fietsers vertrekken om 13.00 uur vanaf het Jeugdgebouw.  

 Om 16.30 uur komen we dan samen bij “De Lange Muur”. 

 Wij willen graag dat u zich vóór 10 september opgeeft bij 

één van onderstaande commissieleden. 

 Derkje, tel. 221328 of Lina, tel. 532074 of Roelof, tel. 531934. 

 

Alvast heel veel fietsplezier toegewenst. 

 

De fietscommissie 
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Op reis met de PCOB 

 

Na veel heen en weer gebel is het ons toch weer gelukt een mooie,  

interessante  busreis te organiseren. Datum: dinsdag 7 augustus. 

We vertrekken ‟s morgens om 8.30 uur  (half negen) vanaf  “’t Aole 

Gemientehoes” hier in Schoonebeek. De bus van Lanting staat daar  

Vanaf 8.15 uur klaar. (Dat wordt dus vroeg uit de veren).  

We rijden via Emlichheim en Hardenberg naar Stegeren waar  

wij bij  restaurant “De Hongerige Wolf” worden getrakteerd op  

koffie met gebak. Denkt u aan uw pas of identiteitskaart ?  

Hierna wordt de reis voortgezet naar Nijverdal, waar we het  

“Memory International War Museum” gaan bezoeken.  

We worden hier rondgeleid door een gids waarmee we een realistisch  

beeld krijgen van de gebeurtenissen uit de 2
de

  Wereldoorlog.  

 Na dit bezoek rijden we door via Wierden naar restaurant “Harwig” 

in Den Ham. Hier wacht ons een 3-gangen diner. 

Als we zijn uitgegeten stappen we weer in de bus en rijden we door 

naar Hellendoorn. We hopen daar om ca. 14.45 uur te arriveren. 

In Hellendoorn bezoeken wij het bakkerij- en ijsmuseum.  

In het museum is op bijna 1000 m2 een indrukwekkende collectie  

gereedschappen, voorwerpen en machines uit vroegere bakkerijen  

en uit het begin van de ijsbereiding te zien. Tijdens het bezoek  

worden we getrakteerd op koffie met een in eigen huis gebakken  

krakeling. Beide musea zijn rolstoel/rollator toegankelijk. 

Als we alles hebben bekeken rijden we terug richting Schoonebeek    

waar we omstreeks 18.00 uur hopen terug te zijn. 

De kosten voor deze prachtige reis bedragen €  46,00 per persoon. 

Dit bedrag kunt u overmaken op de rekening van de P.C.O.B.  

nummer 11 02 15 664 t.n.v. R. Staal. Gaarne vóór 10 juli dit over- 

maken, i.v.m. een aanbetaling. Opgave voor deelname aan de reis  

uiterlijk 1 juli. U kunt zich opgeven bij: Geert Rave, tel. 531600 

of  Derkje Welink, tel. 221328 of Lina Grobbe, tel. 532074 of Roelof 

Staal, tel. 531934. Wij wensen u alvast een fijne reis toe. 

De reiscommissie 
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Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe leden 

Mevr. H Ziengs – Jagt  Europaweg 123/13 

 

Bedankt als lid 

De heer  H.B.M.G. den Bleker G.M. Hütteplein 37 

Mevr. B. den Bleker – Strating G.M. Hütteplein 37 

 

Verhuisd 

Mevr. H. Bunskoek – Bolwijn van: ‟t Rak 70 

      naar: Diekmaat 15 

De heer H. Hindriks   van: Norbruislaan 4 

      naar: G.M. Hütteplein 13 

Mevr. M. Kroes – Zomer  van: Uithof 2 

      naar: De Pallert 15/K1.13 

De heer en Mevr. F. Kuipers  van: De Kerfjes 23 

      naar: G.M. Hütteplein 23 

Mevr. G. Schutten – Bonkers  van: Irenelaan 19 

      naar: Europaweg 123/9 

Mevr. W. Schutten   van: Europaweg 122 

      naar: Europaweg 123/17 

 

Overleden 

De heer J. Bunskoek   ‟t Rak 70 

      02-02-2012 

 

Dierbaren van voorbij 

ze zijn geworden tot 

geliefden in herinnering 

stille begeleiders 

in de lichtkring Gods. 

 

C. Poelman - Duisterwinkel 
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Activiteitenprogramma 2
de

 halfjaar 2012 

 

25 september  De heer K. Veneman, Meppel 

Humor in de trouwzaal en soms een beetje  

    verdriet. 

 

20 november  Een ambassadeur van de dierentuin vertelt. 

    Achter de schermen van de dierentuin. 

 

Themabijeenkomsten in het Gewest 

 

8 oktober  Themamorgen: Mantelzorg 

    Aanvang 09.30 uur. 

 

12 november  Themamorgen: Geriatrie 

    Aanvang: 09.30 uur 

 

10 december  Omgaan met verlies in velerlei vormen. 

    Aanvang: 09.30 uur 

 

De kosten voor de themabijeenkomsten bedragen € 3,00 en vinden  

plaats in het Kerkelijk Centrum “De Voorhof” in Westerbork. 

 

Activiteiten in het Gewest 

 

29 oktober Voorvergadering AV op 29 november in 

Nijkerk. 

    Aanvang 13.30 uur in “De Voorhof”. 

 

22 november  Najaarsvergadering 

    Aanvang 10.00 uur. 

 

 

 

 

\ 
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Wat is het O.S.O ( Overleg Samenwerkende Ouderenbonden) 

 

Deze samenwerking wordt gevormd door de drie ouderenbonden in 

de gemeente Emmen. Dit zijn: 

- De ANBO – Algemene Nederlandse Bond van Ouderen 

- De PCOB – Protestants Christelijke Bond van Ouderen 

- De KBO  -  Katholieke Bond van Ouderen  

 

Het O.S.O. vergadert vier keer per jaar. 

Op deze bijeenkomsten zijn ook altijd vertegenwoordigers van de 

Seniorenraad van de gemeente Emmen, van de W.M.O.-Raad (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning) en een medewerker van de 

welzijnsstichting Sedna, belast met het ouderenbeleid, aanwezig. 

Het O.S.O. is geen erkende overleg partner van het gemeentebestuur, 

maar wij kunnen wel onze wensen en ideeën doorgeven aan b.v. de 

Seniorenraad en de W.M.O.Raad. 

Een aantal onderwerpen die wij de afgelopen tijd o.a. in onze 

bijeenkomsten hebben besproken zijn 

- Knelpunten bij het taxi vervoer 

- Het opstarten en de werking van de telefooncirkel 

- De kanteling in de zorg 

- De  werking van de mantelzorg 

- De minima-regeling in  de gemeente Emmen 

- Inloophuizen voor lotgenoten 

- Uitwisseling van onderwerpen voor ledenmiddagen 

- Lijsten van zorg- en maaltijdaanbieders 

- Woningbouw voor senioren 

 

Zo U ziet komen er nogal wat onderwerpen aan de orde. 

Al deze onderwerpen kun samenvatten onder de noemer : 

Belangenbehartiging. 

Ook vanuit de PCOB hebben wij hierin onze inbreng en kunnen wij 

onderwerpen aandragen. 

Ik heb o.m. aandacht gevraagd voor de bouw van seniorenwoningen 

in Schoonebeek op de plaats waar nu de Rabobank staat. 
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Als u als lid een onderwerp weet dat volgens u de aandacht behoeft, 

laat het mij dan weten. 

Hopelijk heb ik u op deze wijze een indruk kunnen geven waar het 

O.S.O. voor staat en wat er zoal ter tafel komt. 

Uw vertegenwoordiger in het O.S.O. 

Roelof Staal 
 

 

Ouderendag Gemeente Emmen 
 

De jaarlijkse ouderendag wordt dit jaar gehouden op woensdag 10 

oktober in Hotel Van der Valk in Nieuw-Amsterdam. Voor een 

aantal van onze leden is dit een jaarlijks terugkerend uitje. Er is die 

dag van alles te zien en te horen. De hele bovenverdieping van het 

hotel staat vol kraampjes waar allerlei organisaties, gericht op 

ouderen, zich presenteren.  

De ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO in de gemeente Emmen 

zijn ook prominent aanwezig. 

Dit jaar is wel heel speciaal het optreden van het bekende Sliener duo 

“Harm en Roelof”. Dit mag u beslist niet missen. 

Een leuke en gezellige bijkomstigheid is dat voor een bedrag van  

€  10,-- per persoon uitgebreid kan worden geluncht bij Van der Valk. 

U hoeft zich hiervoor niet op te geven en u kunt komen en gaan  

wanneer u wilt. De toegang is geheel gratis. 

 

Acceptgiro’s 

 

Er is nogal wat “reuring” ontstaan vanwege de berichtgeving dat 

de acceptgiro‟s op korte termijn zouden verdwijnen. Telebankieren  

is dan het “toverwoord”. Wetende dat veel ouderen “nog” niet over 

een computer beschikken, hebben de gezamenlijke ouderenbonden 

hiertegen actie ondernomen. Onlangs bereikte ons het bericht dat de 

Nederlandse Bank heeft aangegeven dat tot 1 januari 2019 de 

acceptgiro‟s blijven. Alle banken zijn in deze volgend. 

Dus tot 2019 blijft alles zoals het nu is. 
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Stimuleringsfonds Rabobank                           

 

De Rabobank stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor lokale 

projecten via een stimuleringsfonds. De PCOB heeft in 2011 een 

aanvraag gedaan voor presentatiemateriaal. Dit is gehonoreerd tot een 

bedrag van maximaal € 1000,--.  Eind december hebben wij hiervoor 

een beamer met laptop en printer aangeschaft. 

Wij zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor deze bijdrage. Op deze 

wijze kunnen wij onze ledenmiddagen meer inhoud geven. Hartelijk 

dank hiervoor.  

 

 

Shell Vrijwillergersfonds                          
 

Medewerkers en gepensioneerden van Shell kunnen bij het Shell 

Vrijwilligers Fonds aankloppen om een beroep te doen op een 

financiële bijdrage voor de vereniging waarvoor zij als vrijwilliger 

actief zijn. Ook onze PCOB heeft actieve Shell gepensioneerden. 

Een aanvraag voor 2012 is beloond met een bijdrage van € 300,-- 

Uiteraard zijn wij de Shell hier erg dankbaar voor. Wij hebben zo de 

mogelijkheid om iets extra‟s te doen voor onze leden. 

 

 

 

http://www.rabobank.nl/privatebanking/
http://www.beamercenter.nl/product/157735/category-183653-keuzehulp-beamers/benq-mx501.html
http://www.laptopshop.nl/product/187165/category-180887-asus-laptops/asus-k73e-ty300v.html
http://www.shell.nl/
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Verzamelen e-mailadressen 

 

Ook de PCOB maakt steeds meer gebruik van internet en e-mail. 

In november 2011 heeft het Landelijk Bureau een enquête  gehouden 

onder PCOB-leden en hieruit bleek dat meer dan 80% van de leden 

beschikt over een computer. Lang niet alle e-mailadressen zijn bij de 

PCOB bekend. Om de leden zo goed en snel mogelijk van informatie 

te kunnen voorzien wordt u gevraagd uw e-mailadres door te geven 

aan de secretaris van de afdeling.  Voor de afdeling Schoonebeek is 

dit: Joke van Voorst,  e-mailadres: jokevanvoorst@hetnet.nl 

Zij zorgt er dan voor dat uw adres in de landelijke ledenadministratie 

wordt ingevoerd.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Keuring rijbewijs 

 

Ter informatie geven wij u hierbij het telefoonnummer van en 

keuringsarts voor verlenging rijbewijs, 

Dr, Van den Boogaard te Geesbrug, Telefoon 0524 – 291160. 

(Zitting in “De Voorde” te Coevorden). 

Tarief € 30,-- per keuring (Tarief 2011). 

Het is ook mogelijk de keuring te laten verrichten door uw eigen 

huisarts, Tarieven hiervoor zijn bij ons niet bekend. 

 

 

PUZZELRUBRIEK 

 

Uitslag vorige puzzel 

 

De vraag was: Hoe oud is Piet Grijs. Piet Grijs is 83 jaar 

 

Vier + acht + elf + een + drie + zes + veertien + een + negen + acht + 

zeven + een + tien. 

 

De gelukkige prijswinnaar is de  fam . J. Meijering, Bultweg  6a. 

Jan en Sara van harte poficiat. 

mailto:jokevanvoorst@hetnet.nl
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Nieuwe puzzel 

 

Dit alles heeft met de kerk te maken. 

 

1. I K R M E T S S 

2. E E G E V L I A N 

3. N S A E L K  

4. K R K E A E P D 

5. D E R E V  

6. M A V L O A N D A 

7. M V O T U  

8. R D E S E I E N T 

9. B E G D E 

    10    T N O P O D V O  

    11    F R E L I N G Z C T H S I 

    12    N E G E Z 

    13    T E A K P N I R D 

    14    U D E R O N I  L G 

    15    L E P S L E R O G 

    16    F E D O F R N E A  

    17    K A N D N E  

Veel puzzelplezier gewenst. 

Oplossingen kunnen tot 20 juli 2012 worden ingezonden of  

ingeleverd bij Joke van Voorst, de Slagen 7, 

e-mail: jokevanvoorst@hetnet.nl 
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