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MEDITATIE 

 

'Hoe zal ik U ontvangen, 

 hoe wilt Gij zijn ontmoet?'  (Gezang 117 : 1 uit het Liedboek) 

 

Veel ontmoetingen die wij met mensen hebben, verdienen niet die 

naam.  Het zijn geen ontmoetingen, meer contacten. Je komt elkaar 

tegen, raakt even aan de praat, maar je blijft vreemden voor elkaar. 

Want wat je ècht bezighoudt, houd je voor jezelf. Dat moet ook wel, 

want als je bij elk contact je helemaal open zou stellen, zou je 

doodmoe worden. En bij wie kan dat? 

Het zinnetje 'Hoe wilt Gij zijn ontmoet?' in Gezang 117 gaat over een 

andere relatie. Niet over een vluchtig contact, maar over een 

ontmoeting!  

Een ontmoeting met iemand gaat dieper dan een oppervlakkig 

contact. Bij een ontmoeting gun je ook een blik in elkaars hart. Daar 

knap je van op, want om altijd de schijn op te houden, dat werkt 

uiteindelijk funest! 

Kerstfeest betekent: Jezus komt naar ons toe. God laat Zich in Zijn 

hart kijken. Daarin zien we eindeloze liefde, barmhartigheid en 

ontferming. Jezus geeft Zich helemaal. Hij is uit op een ontmoeting 

met u en mij! 

En de vraag van Kerst is: wat doe ik? Ben ik als de Farizeeën? Jezus 

zocht hen geregeld op, maar tot een ontmoeting met hen kwam het 

niet. Ben ik als de rijke jongeling? Jezus had hem lief, maar ook hij 

ging onveranderd terug naar huis. Bij Zacheüs ging dat anders. Ook 

hij zag Jezus, ook hij werd aangesproken, en het kwam tot een 

ontmoeting. Hij ontving Jezus met blijdschap in z'n leven. Zacheüs 

veranderde! 

'Hoe wilt Gij zijn ontmoet?' Aan die vraag gaat eigenlijk een vraag 

vooraf. Deze: WIL ik Hem wel ontmoeten? Staat mijn hart voor Hem 

open? 

Jezus komt naar je toe. Hij wil je ontmoeten. Stel je voor Hem open. 

Dan zorgt Hij er wel voor, dat het een echte ontmoeting wordt. Een 

ontmoeting, waar je niet onveranderd uit tevoorschijn zult komen! 

Ds. Rokus Schelling. 
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Van de voorzitter 

 

Het jaar 2013 loopt ten einde en 

dat betekent dat er weer een 

“Ruggesteuntje” verschijnt. Een 

jaar van veel veranderingen en 

ook een jaar van steeds minder 

vaststaande zekerheden. 

De inkt van de ene 

aangekondigde bezuiniging en 

daarmee gepaard gaande verandering is nog maar amper droog of de 

volgende is alweer in voorbereiding of wordt aangekondigd. 

Geen wonder dat veel ouderen zich wel eens afvragen: Wat hangt ons 

nu weer boven het hoofd? Een en ander maakt dat wij als ouderen-

bond een erg belangrijke taak hebben om de ontwikkelingen goed te 

blijven volgen om de belangen van onze leden op een zo goed 

mogelijke manier te  kunnen behartigen. 

Ook als PCOB, afdeling Schoonebeek hebben wij de opdracht 

hieraan mee te werken, samen met onze collega-ouderenbonden. 

Daarom een vraag aan onze leden: als er iets is, trek het bestuur maar 

rustig aan de jas opdat wij als bestuur dit door kunnen spelen. 

Bij de Landelijke PCOB is het afgelopen jaar nogal wat veranderd. 

Er is een ledenraad gevormd waarin drie Drentse afgevaardigden 

zitting hebben, het Gewestelijk bestuur is opgeheven, maar gelukkig 

komt hier een Drents Platform voor in de plaats zodat de onderlinge 

kontakten met andere PCOB-afdelingen in Drenthe nog wel blijven 

bestaan. 

In Perspectief hebt u over de nieuwe organisatiestructuur het een en 

ander kunnen lezen. 

Wat de belangenbehartiging op Landelijk niveau betreft ben ik ervan 

overtuigd dat dit op een goede manier zal blijven bestaan, dus toch 

nog wat zekerheid in deze onzekere tijden. 

Als u dit leest is het Adventstijd.  

Een tijd waarin we ons voorbereiden op de allergrootste “Zekerheid”  

in ons leven, namelijk de komst van de Verlosser. 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1524&bih=738&tbm=isch&tbnid=luaVgsQA6A4uaM:&imgrefurl=http://www.seniorwebfriesland.nl/paginas/Bestuur.html&docid=qEdyLqYteYUEwM&imgurl=http://www.seniorwebfriesland.nl/plaatjes/VoorzHamer.jpg&w=468&h=288&ei=vQKvUu7fBMSP0AXJo4D4Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:0,i:203&iact=rc&page=2&tbnh=176&tbnw=254&start=17&ndsp=26&tx=138.10000610351562&ty=67.3800048828125
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Dat kind in de kribben is de zekerheid van ons bestaan. Ook de 

PCOB heeft dit als belangrijkste uitgangspunt.  

Ik wens U allen, als uw voorzitter, heel Gezegende Kerstdagen toe. 

Al is het wel eens wat donker in deze tijd, het “Licht” van deze 

wereld is echt verschenen. 

Tot slot wens ik u alvast veel Heil en Zegen voor het jaar 2014. 

Roelof Staal, voorzitter 

 

Van de penningmeester 

 

Zo aan het eind van het jaar is het de tijd om de kas op te maken. 

De PCOB Schoonebeek is niet rijk, 

maar gelukkig hebben we nog steeds 

een batig saldo. We kunnen, zonder 

ingrijpende maatregelen, onze 

voorgenomen plannen voor 2014 gaan 

uitvoeren.  

In de jaarvergadering in februari 2014 worden de resultaten over 

2013 aan u voorgelegd. 

We zien op dit moment geen aanleiding de contributie voor 2014 te 

verhogen.  

De contributie blijft dus € 32,50 voor alleenstaanden en  € 50,- voor 

echtparen of samenwonenden. 

In januari 2014 ontvangt u hiervoor een acceptgiro. 

Denkt u wel aan het gewijzigde banknummer? (toevoeging IBAN) 

NL 68 RABO 0110 2828 84 t.n.v. PCOB-afdeling Schoonebeek. 

Rest mij u dank te zeggen voor de vlotte betaling over het afgelopen 

jaar. 

Henk Kroon, penningmeester 

 

Verslag van de fietstochten 

 

Op 8 mei hebben wij onze eerste fietstocht door Duitsland gemaakt. 

Het was prachtig weer die dag en daar waren we heel blij mee want 

op woensdagmiddag zijn de cafés in Duitsland allemaal dicht met als 

gevolg dat we  in de open lucht onze zelf meegebrachte koffie en thee 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1524&bih=738&tbm=isch&tbnid=HrY6bdVVEG_g4M:&imgrefurl=http://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/objecten/geld/bag.gif.html&docid=kB5di7dfGNFjGM&imgurl=http://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/objecten/geld/images/bag.gif&w=320&h=240&ei=TFawUsPrIYf20gXNqoHIAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:40,s:0,i:212&iact=rc&page=2&tbnh=187&tbnw=249&start=20&ndsp=25&tx=106.89996337890625&ty=101.28997802734375
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moesten nuttigen. We hebben dit gedaan in Klein Ringe, waar een 

prachtig onderkomen is gebouwd. Het was er erg gezellig in een 

kring rond de grote tafel. 

Op 11 juni, deze keer niet op de woensdag-, maar op dinsdagmiddag, 

zijn wij met de auto‟s naar Schoonloo gereden en vandaar door de 

prachtige bossen naar Kamp Westerbork. 

Als je daar bent en in ogenschouw neemt wat er allemaal is gebeurd 

in de oorlog met zoveel slachtoffers, dan word je er helemaal stil van.  

Hoe is het mogelijk dat mensen elkaar zoiets kunnen aandoen. 

Iedereen zei of dacht: Dit mag nooit meer gebeuren. 

In het Herinneringskamp hebben we koffie en thee gedronken en 

daarna zijn we, vol indrukken, teruggefietst naar onze auto‟s.  

Onze derde fietstocht was op 3 juli door het Bargerveen. 

De auto‟s werden geparkeerd aan de Stheemanstraat. Wat zijn er 

prachtige fietspaden aangelegd in dit geweldige Natuurgebied.  

Een gebied dat doorloopt van Nederland naar Duitsland en weer 

terug. Bij een Theehuis naast de oude R.K.Kerk in Zwartemeer 

hebben wij buiten, onder bomen, koffie en thee gedronken met 

lekkere, door de eigenaresse zelfgebakken, koeken erbij. Toen we 

onze weg weer vervolgden en bij het enig overgebleven huisje in het 

Bargerveen kwamen, konden velen het haast niet geloven dat daar, 

nog heel lang mensen in hebben gewoond. Onderweg nog even tijd 

voor een ijsje en toen hoorden we de volgende opmerking: “„k Wus 

nooit dat ‟t hier zo mooi was en dat ok nog ja zo dicht bej hoes”. 

Inderdaad, het was een prachtige tocht. 

Onze laatste fietstocht moesten we helaas tot twee keer toe afzeggen, 

vanwege de slechte weersomstandigheden, maar zoals afgesproken, 

ging het eten bij het Chinees restaurant wel gewoon door. Ook dit 

keer weer een geweldige opkomst van fietsers en niet-fietsers. Het 

was echt gezellig en het eten smaakte weer voortreffelijk. De 

fietstocht die al door Derkje en Lina was uitgezet, langs de mooiste 

plekjes van Schoonebeek, houden we nog tegoed voor volgend jaar. 

Al met al kunnen we weer terug zien op geslaagde activiteiten, 

georganiseerd door de fietscommissie. Hartelijk dank hiervoor. 

Roelof Staal 

 



 5 

MET DE PCOB OP REIS 

 

Het is dinsdagmorgen 

kwart over acht. De bus van 

de firma Lanting staat 

opgesteld bij “,t Aole 

Gemientehoes”. 

De PCOB-ers komen in 

groepjes, of alleen, 

aangewandeld om in te stappen. 

He zonnetje schijnt. Het 

belooft, zo te zien, een mooie dag te worden, hoewel Leidy van de 

Veen het heeft gehad over zware onweersbuien met hagel in de 

middag. Het mag ons de pret niet drukken. 

Om exact half negen zitten alle 55 “reizigers” in de bus en kunnen we 

van start. 

Onze chauffeur Enno de Haan zegt dat hij vandaag met ons mee mag 

en heet ons namens de firma Lanting van harte welkom. Hij hoopt dat 

het een fijne dag gaat worden. 

Vervolgens worden we welkom geheten door de voorzitter van de 

reiscommissie, Roelof Staal. De reiscommissie is blij met zoveel 

aanmelding. 55 personen en geen enkele afmelding, dat is ook wel 

heel bijzonder.  Verheugend is het dat er ook een aantal mensen in de 

bus zitten die voor de eerste keer met ons meegaan. Roelof wenst ons 

namens de reiscommissie een goede, gezellige dag. 

We rijden via de A37 naar Zwolle. Daar we ruim de tijd hebben 

volgen we vanaf Zwolle de toeristische oude zuiderzeeweg, met 

prachtige woningen, naar Oldebroek, waar een bezoek aan 

Boerderijmuseum “De Bovenstreek” staat gepland.  

We worden ontvangen met koffie met krentenwegge, die we ons 

goed laten smaken. 

De museumboerderij wordt geheel gerund door vrijwilligers. Een van 

de vrijwilligsters vertelt ons het een en ander over de boerderij, 

waarna we op eigen gelegenheid overal rond kunnen kijken. We 

keren even terug in de tijd, naar het boerenleven van vroeger. In de 

mooie kamer met antieke tegeltjes zien we allerlei spulletjes uit de 
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oude tijd. Het lijkt alsof de bewoners net vertrokken zijn. De foto‟s 

van de grootouders nog aan de muur en de bedstee is opgemaakt. In 

de kleine kelder zien we de weckflessen met groenten en vruchten uit 

de tuin. 

We zien een kaasmakerij en de hondenkar. 

Buiten staat onder de kapschuur het materiaal dat de boer gebruikte 

om zijn land te bewerken. Ook de hooiberg ontbreekt niet. 

Op het “melkrek” zien we de geschuurde bussen en in het “bakhuus”  

de “stookpot” met de wasteil. 

De tuin staat nog vol groenten en ligt er verzorgd bij. De schapen en  

lammeren lopen rustig te grazen en trekken zich niet zoveel aan van 

het bezoek. 

Om kwart over twaalf is het tijd om weer naar de bus te gaan. Juist 

op dag moment valt er een klein buitje, maar de chauffeur belooft ons 

dat dit het laatste buitje is. 

We rijden vervolgens naar Heerde waar ons in restaurant “De Keet” 

een warme maaltijd wacht.  Als we het woord “Keet” horen hebben 

we daar een bepaalde voorstelling bij, maar dit is wel een heel 

moderne “Keet”. Het is er goed toeven en de maaltijd en de 

bediening is perfect.. Alle lof aan de koks en de bediening. 

Om half drie stappen we verkwikt en gelaafd weer in de bus. Nu 

hebben we Irene uit Ugchelen als gids aan boord .Zij neemt ons mee 

door de kroondomeinen en vertelt hierover. Via Heerde-Zuid rijden 

we naar Epe langs de vroegere handelsweg met veel oude beuken. 

Zij vertelt ons dat één 100 jaar oude beuk ca 600 000 blaadjes heeft. 

Vroeger waren hier dan ook veel Vakantiekolonies en Sanatoria.  

Een gezonde omgeving vanwege het hoge zuurstofgehalte. We rijden 

door het centrum van Epe en komen dan in de kroondomeinen. In 

1959 is, met toen Prinses Wilhelmina, overeengekomen dat de 

Koninklijke gronden worden toegevoegd aan de Staatsbossen. 

Het totale oppervlak is nu 10.500 HA waarvan 6.800 HA 

kroondomein. Irene wijst ons op de wilde zwijnen die hier ronddolen, 

maar hoe we ook speuren en kijken wij zien ze niet. Sommigen van 

ons zien wel beren op de weg, maar daar blijft het dan ook bij. 

Bekend is dat Koningin Wilhelmina hier graag schilderde. Prins 
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Hendrik was een verwoed  jager en heeft hier veel dennenbos 

aangeplant.  

We rijden via Vierhouten richting Elspeet en dan naar Uddel. 

In Uddel is de, bij de boeren bekende,  Alpuro Diervoederfabriek. 

We rijden door naar Hoog Soeren waar we koffie/thee drinken in 

“Oranjeoord”.  

Op de terugweg komen we door Apeldoorn. Via de Echoput en de 

Julianatoren komen we bij “De Naald” en zien we, op afstand, paleis 

“‟t Loo”. We rijden een rondje om het paleis. 

In Vaassen komen we langs het Maarten van Rossum Kasteel. 

Maarten van Rossum was een Gelderse legeraanvoerder die, door de  

manier waarop hij oorlog voerde, zeer werd gevreesd.  Hij kocht in 

1543 de restanten van  kasteel Cannenburgh en liet dit herbouwen. 

Thans eigendom van de Stichting Gelderse kastelen.  

In Nierssen komen we langs de voormalige zusterhuizen die koningin 

Wilhelmina liet bouwen. Het paleis stelde wijkverpleegsters aan en 

voorzag ze van een fiets. Ze liet een weg aanleggen die wel de 

Koningsweg werd genoemd, omdat ze contact wilde houden met het 

personeel. 

Via Epe rijden we terug naar Heerde, waar onze gids de bus verlaat. 

We hebben veel gezien en gehoord over dit interessante gebied. 

Inmiddels is het vijf uur geworden en tijd om terug te gaan naar 

Schoonebeek. 

Onderweg “trakteert” Derkje Welink ons, zoals gebruikelijk, op een 

aantal Drentse verhalen, zoals “Varve” en “Warkvergunning”.  

Altijd weer een groot succes. 

Aan het eind van de reis bedankt Roelof de chauffeur voor de manier 

waarop hij deze dag weer veilig over de weg heeft gereden en de 

wijze waarop hij onderweg de aandacht wist te vestigen op bepaalde 

bezienswaardigheden. Als dank hiervoor overhandigt Roelof hem een 

envelop met inhoud. 

Om exact half zeven zijn we terug in Schoonebeek en kunnen we 

terugzien op een zeer geslaagde reis. 

De reiscommissie verdient een grote pluim voor de samenstelling van 

deze prachtige, interessante reis. Bedankt!. 

Joke van Voorst 
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Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe leden 

De heer L. Elzing   De Krumpel 2 

Mevr. M. Elzing – Ellen  De Krumpel 2 

Mevr. A.J. Jonkers – Matena  De Pallert 33 

Mevr. H. Oving – Dieters  De Pallert 35 

 

Bedankt als lid 

De heer en mevr. F.J. Millekamp Europaweg 131-33 

De heer en mevr. A. Rotmensen De Kampen 3 

 

Verhuisd 

De heer B. Witvoet   van: Kosterijweg 5 

     naar: De Pallert 15 K. 1.12 

Mevr. H.A. de Groote – Eelderink van: Spanjaardspad 59 

     naar: Kosterijweg 5 

 

Overleden 

Mevr. N. Rave – Bal   Westerlanden 30 

     30-07-2013 

Mevr. H. Meppelink – Ellen  Europaweg 107 

     18-08-2013 
 

Afscheid nemen 

 

Afscheid nemen 

is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen 

en verpakken  

in goede gedachten en herinnering. 

 

Is verwijlen 

bij een brok leven 

en stilstaan op de pieken  

van pijn en vreugde. 

 

Afscheid nemen 

is met dankbare handen 
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weemoedig meedragen 

al wat waard is 

niet te vergeten. 

 

Is moeizaam 

de draden losmaken 

en uit het spinrag 

der belevenissen loskomen 

en achterlaten 

en niet kunnen vergeten. 

 

Dietrich Bonhoeffer 

(Overgenomen van de rouwbrief van Niske Rave – Bal) 

 

Jaarprogramma 2014 

 

Het is ons weer gelukt om voor 2014 een gevarieerd  activiteiten-

programma samen te stellen.  

2014 wordt voor onze PCOB afdeling wel een heel speciaal jaar, 

want op 9 mei 2014 bestaat de PCOB, afdeling Schoonebeek 25 jaar. 

Hier willen we de nodige aandacht aan schenken.   

Een en ander heeft tot gevolg dat we in het eerste halfjaar wat 

afwijken van onze reguliere ledenmiddagen. U leest onder 

:“Toelichting op het jaarprogramma” hier meer over. 

 

Jaarprogramma 2014 

 

Dinsdag 07 januari  Nieuwjaarsvisite 

    Aanvang: 14.30 uur. 

 

Dinsdag 18 februari Jaarvergadering met aansluitend 

verhalenvertelster Janna van den 

Berg uit Rheezerveen. 

    Aanvang:  13.30 uur. 

 

Woensdag 19 februari Toneelmiddag T.O.G. in “De 

Wolfshoeve” 

 Aanvang: 13.15 uur.  
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Vrijdag 09 mei Jubileumviering in “’t Aole 

Gemientehoes”. 

 Aanvang:  10.30 uur. 

 

Dinsdag 23 september Koos Witteveen uit Assen. 

 “Het militair ceremonieel rond het 

Koninklijk Huis”. 

 Aanvang: 14.00 uur 

 

Dinsdag 25 november Mevr. Else Nobel uit Assen. 

 “Ouderen in Veilige handen” 

 (Ouderenmishandeling) 

 Aanvang: 14.00 uur 

 

Toelichting op het Jaarprogramma 2014. 

Dinsdag 18 februari 

Vanwege de jubileumviering in mei hebben we de jaarvergadering  

gepland op 18 februari, voorafgaand aan het optreden van Janna  

van den Berg.. Dit betreft dan alleen het huishoudelijk gedeelte  

zijnde het jaarverslag van de secretaris en penningmeester en de  

bestuursverkiezing. Dus geen broodmaaltijd en dergelijke. 

Deze vergadering begint dan om 13.30 uur i.p.v. 14.00 uur. 

Een nadere uitnodiging volgt. 

 

Woensdag 19 februari 

De toneelvereniging T.O.G. nodigt uit voor de jaarlijkse  

seniorenmiddag in “De Wolfshoeve”. 

Opgevoerd wordt het toneelstuk  

“Een verhuizing en andere ongemakken”. 

De kosten voor deze middag bedragen € 6,00 per persoon, dit is 

inclusief twee consumpties.  

De zaal is open om 12.45 uur, de voorstelling begint om 13.15 uur. 

Gaarne opgave vóór 20 januari bij Joke van Voorst. 

Betalen kan aan de zaal bij binnenkomst in “De Wolfshoeve”.   

 

 



 11 

Vrijdag 09 mei 

Zoals aangegeven bestaat de PCOB- afdeling Schoonebeek op  

09 mei exact 25 jaar.  

Het leek ons dan ook gepast om dit op dezelfde datum te vieren.  

We verklappen het programma nog niet, maar het is belangrijk dat u 

deze dag vrij houdt.  

Het programma begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur wordt u 

ontvangen met koffie. Het programma eindigt rond 16.45 uur. 

Een uitnodiging met programma ontvangt u ruim van te voren.  

I.v.m. de jubileumviering vervalt de reguliere ledenmiddag in april. 

 

PCOB Gewest Drenthe 

 

In “‟t Ruggesteuntje” van juni schreven we al dat de bestuurslaag van 

het Gewest Drenthe met de installatie van de Ledenraad formeel is 

beëindigd. Hoe het verder zou gaan was toen nog niet bekend. 

Inmiddels zijn we een half jaar verder en heeft op 20 november de 

laatste (Najaars)-vergadering plaatsgevonden onder leiding van het 

demissionaire bestuur. In die vergadering is vastgelegd hoe in de 

Provincie Drenthe een Platform is samengesteld dat er voor zorgt dat 

de Drentse PCOB afdelingen toch contact met elkaar houden. In dit 

Platform (formeel) Provinciaal Platform Drenthe) zit van elke 

gemeente een PCOB-afgevaardigde. Vanuit dit overleg horen de 

afdelingsbesturen wat er gaande is op Provinciaal en Landelijk 

niveau en kunnen omgekeerd de afgevaardigden overbrengen waar in 

de PCOB afdelingen behoefte aan is.  

Vanuit de Regio Emmen (PCOB Emmen, Klazienaveen, Nieuw-

Amsterdam/Veenoord en Schoonebeek) is Annelies Klein uit Nieuw-

Amsterdam/Veenoord onze afgevaardigde, dus ons aanspreekpunt. 

Twee keer per jaar hebben wij Regio-overleg en kan Annelies ons 

bijpraten en kunnen wij onze “boodschappen” meegeven. 

Ook is besloten dat er minimaal één keer per jaar een 

ontmoetingsbijeenkomst voor alle leden wordt georganiseerd. Het 

Platform wordt aangestuurd door de Verenigingsadviseur, in dienst 

van het Landelijk Bureau, Egbert Knoeff  met medewerking van de 

regiocoördinator, Berend Janssen.  



 12 

De themaochtenden blijven gewoon doorgaan. 

U, ziet wel, voor de plaatselijke afdelingen verandert er nauwelijks 

iets. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op 

Provinciaal niveau en de bijeenkomsten die worden georganiseerd. 

 

Themaochtenden in het Gewest 

 

13 januari Eenzaamheid en levenseinde 

  Dhr. Ds. Evert van der Veen, Nunspeet 

Zeer actuele zaken in deze tijd en verschillende visies 

en ideeën. In deze bijeenkomst komt de visie vanuit de 

Bijbel ook zeker aan de orde. 

 

17 februari Joodse Werkkampen 

  Dhr. Jan Schonewille, Noordwolde. 

Het is verbazend wat er allemaal is gebeurd/kon 

gebeuren en hoe mensen met mensen kunnen omgaan 

en wat ”Macht” kan doen. 

 

10 maart Veilig Verkeer 

  Dhr. Gerrit Slomp, Hoogeveen 

We nemen dagelijks deel aan het verkeer, lopend, 

fietsend, met scootmobiel, in de auto. 

De inleider laat vele verkeerssituaties in Drenthe zien 

en geeft daarover toelichting. 

 

07 april PCOB Nieuwe Stijl 

  Mevr. Els Hekstra, directeur Land. Organisatie.  

Er is bij de PCOB veel veranderd. Zij gaat dit nader 

toelichten en aangeven hoe leden zelf direct kunnen 

meedoen. 

 

De kosten van de themabijeenkomsten bedragen € 3,00 p.p. en 

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

Aanvangstijd 09.30 uur. Eindtijd 11.45 uur. 
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Regiovergadering PCOB-afdelingen Emmen 

 

Woensdag 26 maart  - “De Opgang” in Emmen 

     Aanvang: 09.30 uur 

 

Donderdag 27 maart            - Voorjaarsoverleg met 

Seniorenraad Emmen. 

 

Seniorenraad Emmen 

 

Per 1 januari 2014 is er een wisseling van de wacht voor wat 

betreft onze PCOB-afgevaardigden in de Seniorenraad in 

de Gemeente Emmen. In de afgelopen periode waren Gerda Boom en  

Coen Madorf onze vertegenwoordigers. Zij hebben tijdig aan- 

gegeven met dit werk te willen stoppen. Gelukkig hebben zich in hun  

plaats twee nieuwe kandidaten aangemeld: de heren Wessel Loonstra  

en Max Laning, beiden lid van de PCOB afdeling Emmen. Wij als  

PCOB Schoonebeek steunen van harte hun kandidatuur, Beiden  

hebben uitgebreide bestuurlijke ervaring die zij goed kunnen  

gebruiken in hun nieuwe functie. Wij wensen beide heren veel kracht  

en wijsheid bij de uitvoering van hun taak en danken Gerda Boom en  

Coen Madorf voor hun inzet. 

 

Najaarsvergadering Seniorenraad met Ouderenbonden. 

Woensdag 20 november vergaderde de Seniorenraad met de  

Ouderenbonden in Emmen Ons bestuur heeft zich hiervoor moeten 

afmelden i.v.m. de Najaarsledenvergadering van het Gewest. 

Uit het verslag blijkt dat het een zeer nuttige vergadering was en dat  

heel veel onderwerpen aan de orde zijn geweest. 

Wij noemen o.m.   -     WMO ontwikkelingen 

- Meer samenleving, een andere overheid. 

- Accommodatiebeleid 

- Collectief Ouderen vervoer 

Wilt U meer weten over de Seniorenraad kijk dan eens op de Website 

van de Seniorenraad. Zoek in Google: Seniorenraad Emmen en u 

kunt dan van alles lezen over de Seniorenraad van Emmen  
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EEN KERSTGEDACHTE 

 

De zwaarste plaag in deze dagen, 

waar menig mens gewis aan lijdt, 

is naast de drukke feestbanketten, 

de gruwel van de eenzaamheid. 

Als ’s avonds onze kaarsjes branden, 

de pakjes bij de kerstboom staan, 

zijn er ook velen die vereenzaamd 

al vroeg ter ruste gaan. 

 

We vieren binnenkort uitbundig 

dat Jezus kwam voor iedereen, 

maar velen voelen zich nog altijd 

volkomen moederziel alleen. 

Wanneer wij van de eng’len zingen 

en van een kindje, teer en klein, 

dan zoeken zij waar in het duister 

hun engelen gebleven zijn. 

 

Heeft God ons niet weleer geroepen 

een licht in duisternis te zijn 

en om Zijn boodschap uit te stralen 

als ’n zilv’ren kerstster in het klein? 

Schenk eenzamen eens extra aandacht, 

laat zien dat Christus werk’lijk leeft. 

Dan voelen velen dat dit kerstfeest 

ook hun iets van Gods liefde geeft! 

 

Frits Deubel 

 

 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1524&bih=738&tbm=isch&tbnid=fk5gqKuHnd0pvM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_6035409_koperen-kandelaar-met-holly-en-brandende-kaars-tegen-oude-hout.html&docid=fW5HKqD61J5PIM&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/griffin024/griffin0240904/griffin024090400233/4744576-brandende-kaars-in-oude-kandelaar-met-holly.jpg&w=168&h=168&ei=3K6wUqXAJenN0QXil4HAAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:88,s:0,i:356&iact=rc&page=4&tbnh=134&tbnw=134&start=79&ndsp=28&tx=73.6199951171875&ty=75.51998901367187
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Keuring rijbewijs 

 

Ter informatie geven wij u hierbij het telefoonnummer van een 

keuringsarts voor verlenging rijbewijs. 

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

(Zitting in “De Voorde” te Coevorden). 

Tarief €  30,00 per keuring (Tarief 2011). 

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

huisarts. Tarieven hiervoor zijn bij ons niet bekend. 

 

Valentijn concert van het Noord Nederlands Orkest 

 

Op zaterdag 15 februari brengt het Noord Nederlands Orkest een 

Valentijn concert ten gehore in Oosterpoort in Groningen. 

Arriva zorgt voor vervoer per luxe touringcar. U wordt dicht bij huis 

opgehaald en na afloop van het concert weer teruggebracht. 

De kosten bedragen € 35,00 per persoon (incl. busreis). 

Tijdschema (onder voorbehoud) 

17.30 uur  vertrek van de opstapplaats 

19.00 uur aanvang inleiding concert 

20.15 uur aanvang concert 

22.15 uur einde concert 

22.30 uur aanvang terugreis. 

 

Uiterste aanmelddatum: 15 januari 2014 bij Arriva Touring, 

telefoon: 050 – 526 02 68 
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Puzzelrubriek 

 

Deze keer geen puzzel.  

Wel hebt u de oplossing van de vorige puzzel nog tegoed. 

 

Spreekwoorden gezegden 

1. Als een kat in een vreemd pakhuis. 

2. Praten als Brugman 

3. De stoute schoenen aantrekken. 

4. Een appeltje voor de dorst 

5. Een storm in een glas water. 

6. De beste stuurlui staan aan wal. 

7. Met een kluitje in het riet sturen 

8. Praten als een kip zonder kop. 

9. In troebel water vissen. 

10. Knollen voor citroenen verkopen. 

11. Met de deur in huis vallen 

12. Op het verkeerde paard wedden. 

13. Het hoofd in de schoot leggen. 

14. Boter op het hoofd hebben. 

15. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. 

16. Aan de veren herkent men de vogel. 

17. Angst is een slechte raadgever. 

 

We ontvingen 4 goede inzendingen. Na loting werd Hillie Aardema – 

Wolbers de gelukkige winnares. Zij ontving de € 5,--. 

Hillie, alsnog van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

 


