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MEDITATIE 

 

Zegen mij, zegen mij ok , va! (Genesis 27:34b) 
 

Der bint mèenschen die allén veur de zegen, an ’t èende van de 

dienst, naor de kerk komt. Die zegen is veur heur belangrieker as de 

preek of het zingen. Mar wat is daor non zo biezunder an? 

Veurdaw toekomt an een antwoord op die vraoge, moew eerst wal 

even zeggen wat het niet is, de zegen kriegen: het is gien magisch 

gebeuren, dat wil zeggen der is gien sprake van geheime krachten of 

zo die aj met kriegt. Nee, mar het betiekent wal wat: het is in het 

algemien spreuken het tieken dervan dat der vertrouwen in je steld 

wordt, naomelijk daj in staot bint um het bezit van dennend wel je 

zegend hef, goed te behéren. Als de zegen in de kerk klinkt, veurdat 

de mèenschen weer hen hoes goat, zeg God met zoveul woorden 

èeinlijk ok: ik heb vertrouwen in je. Ik acht je goed in staot um mien 

“zaak”, de zaak van God zien keuninkriek, behèren te gaon. De zegen 

geven is: ik stao achter je, ik bin bij je. Ik heb het almaol oet handen 

geven, maor mien zaak laot ik goed achter, bij je. Het is van hieroet 

goed te begriepen dat Esau verschrikkelijk kwaod is as zien jongere 

breur Jakob, (zien naam betekent bedrieger) zien olde va (Isaak) 

bedreugen hef en Esau de zegen veur de neuze wegkaapt hef. Hef 

zien va dan helemaol gien vertrouwen in hum, in Esau? Is hie het dan 

niet wèerd um goed op Isaak zien iegendommen te passen? Hie vuult 

zuk an de kaant zet en geliek hef e vanzölf. 

“Zegen mij, zegen mij ok, va!” Ja, dat is wat wij wilt: dat oeze olden 

vertrouwen in oes hebt, in wat aw doet. Non bint wij Drenten nogal 

nuchter, wij holdt niet van zoveul poespas. Doe mar gewoon. Toch 

zul het misschien niet zo gek wezen as wij, al is ’t mar ienmaol in oes 

leven, oeze kinder ok ies “de zegen” gaven en oetspreuken daw 

vertrouwen in ze hebt, daw achter heur staot….. 

 

 Oet “Biebels Dagboek”,  

van Ds. Hans Katerberg 
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Van de voorzitter 

 

Als ik dit stukje schrijf is het voorjaar alweer bijna twee maanden 

oud, maar echt prachtig voorjaarsweer hebben we eigenlijk nog maar 

weinig gehad. Maar toch, als je naar buiten kijkt, wat staat het er 

mooi groen bij. Wat mogen wij, tenminste als je er maar oog voor 

wilt hebben, leven in een prachtige schepping. 

En weet je wat nog veel mooier en veel belangrijker is? 

Dat is, dat Hij die al dit moois geschapen heeft, ook nog altijd de 

onderhouder ervan is en ook zal blijven. 

Wij mensen mogen, maar moeten ook daar een handje aan 

meehelpen. Samen mogen wij zo zorgen voor de natuur en boven 

alles voor onze medemensen en dit hoeven we niet alleen te doen, 

maar we mogen in dit alles rekenen op de hulp van God. 

Ook als PCOB staan wij dit jaar een klein beetje aan een nieuw 

begin. 

U hebt begin mei een stembiljet van onze landelijke PCOB 

ontvangen voor de verkiezing van leden voor de ledenraad. 

Ook wij in Drenthe mogen een drietal leden hiervoor afvaardigen. 

Erg belangrijk dat er uit elke provincie mensen in vertegenwoordigd 

zijn om de belangen van hun achterban in de ledenraad naar voren te 

brengen. Volgens mij is het heel belangrijk dat het beleid van 

onderaf, dus vanuit de afdelingen, wordt gemaakt.  

En juist daarom hoop ik ook dat er in de toekomst een heel goed 

contact en overleg zal ontstaan met onze Drentse ledenraadsleden.  

Vanuit onze afdeling Schoonebeek wensen wij hen daarbij heel veel 

sterkte en Gods hulp toe. 

Wat onze activiteiten voor het komende half jaar betreft kunt u dit 

lezen in dit Ruggesteuntje. 

U allen een goede vakantieperiode toegewenst en graag tot ziens bij 

één van onze activiteiten. 

 

Roelof Staal, voorzitter 
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Jaarverslag 2012 

 

Bestuur  

De bestuurssamenstelling is in 2012 ongewijzigd gebleven. 

Het bestuur vergaderde 9 keer. 

In de bestuursvergaderingen komen diverse onderwerpen aan de 

orde.  

De bestuursleden bezoeken in wisselende samenstelling de Regionale 

PCOB vergaderingen, de Gewestvergaderingen, vergaderingen van 

politieke partijen, OSO vergaderingen, etc. 

Ledenbestand 

Helaas moeten we constateren dat in 2012 ons ledenbestand is 

gedaald van 131 naar 124. Een verlies van 7 leden ( ruim 5%) 

In de loop van 2012 zijn ons door overlijden 4 leden ontvallen t.w. 

Johan Bunskoek op 2 februari, Johan Elzing op 1 augustus, Jan 

Wolbers op 19 augustus en Hans Kramer op 9 oktober. We mochten 

2 nieuwe leden begroeten, Hennie Ziengs – Jagt en Ria Groote – 

Eelderink. Bedankt hebben 5 leden, Albert en Gretha Rave, Gerrit 

Jan en Annie Rotmensen en Henk Jan Schoemakers. 

Ledenwerving is in elke bestuursvergadering onderwerp van gesprek. 

Echter ondanks bezoeken aan potentiële leden lukt het nog niet erg. 

Ledenvergaderingen 

In 2012 hadden we 6 ledenbijeenkomsten. 

Op 10 januari de Nieuwjaarsvisite met 53 leden. 

Op 14 februari Ds. Cor Terpstra die ons meenam in de voetsporen 

van Paulus en Johannes door de 7 gemeenten in Klein Asia. Hier 

waren 40 leden aanwezig. 

Op 13 maart kwam de fa. De Boer uit Elslo ons vertellen hoe we 

gezond ouder kunnen worden. Het beste wat we kunnen doen is te 

slapen op de bedden van De Boer. 

42 leden waren hier zeer in geïnteresseerd. 

Op 10 april onze Jaarvergadering met eigen invulling en een 

gezamenlijke broodmaaltijd. Aanwezig 58  leden. 

Op 25 september de heer Veneman uit Meppel met “Humor in de 

trouwzaal en soms een beetje verdriet”. Aanwezig 44 leden. 
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Tot slot op 20 november lieten ambassadeurs van de Dierentuin ons 

kijken achter de schermen. Aanwezig 47 leden. 

Met een gemiddelde opkomst van ca 50 leden (40%) staan we in de 

top 10 van het landelijk gemiddelde. Die eer komt u toe. 

Wij danken in deze ook onze koffieschenksters Mini Bouwers, Ida 

Engberts en Derkje Welink voor hun dankbare taak. Wat is een 

ledenvergadering zonder koffie of thee. 

Uitstapjes 

In 2012 werden 4 fietsmiddagen en een busreis georganiseerd. 

Op 2 mei op de fiets naar het smalspoormuseum. 

Op 20 juni een fietstocht rond Schoonoord en Orvelte. 

Op 4 juli op de fiets vanaf de Kibbelkoele via Sleen en Benneveld 

naar Oosterhesselen en via Noord Sleen terug. 

Op 12 september het bekende fietsrondje Schoonebeek, afsluitend 

met een chinees buffet bij de Lange Muur. Hier waren ook veel niet-

fietsers aanwezig.  

Op 7 augustus met een volle bus naar Stegeren voor koffie, een 

bezoek aan Het “Memory International War Museum” in Nijverdal, 

een uitgebreid diner in Den Ham met tot slot een bezoek aan Gerrit 

Valk’s bakkerij- en ijsmuseum in Hellendoorn. 

Een dag met een gouden randje. Alle eer aan de fiets- c.q 

reiscommissie, Lina Grobbe, Geert Rave, Roelof Staal en Derkje 

Welink. Bedankt. 

Lief en Leed 

Een van de drie speerpunten van de PCOB is het “Omzien naar 

elkaar”. 

De lief en leedcommissie bestaande uit Mini Bouwers, Henny Dijks, 

Lina Grobbe, Tina Jonkers en Jantje Wesselink hebben met veel 

verve invulling gegeven aan deze belangrijke functie. In het 

afgelopen jaar hebben ze vele zieken bezocht. 

Sien Schutten is naar vele jaren actief te zijn geweest in de 

commissie Lief en Leed in 2012 gestopt. Vanaf deze plaats alle 

commissieleden hartelijk dank voor jullie inzet.  
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Verjaardagen en jubilea 

Naast ziekenbezoek schenken we ook aandacht aan verjaardagen van 

hoogbejaarden en huwelijks jubilea door een kaartje en/of een plaat 

in de muzikale fruitmand. 

Sara Meijering houdt dit bij, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn. 

Sara bedankt! 

 

Bezorging Perspectief, ’t Ruggesteuntje, etc. 

Het bestuur is de vrijwilligers die zich maandelijks inzetten om 

Perspectief etc. te bezorgen zeer dankbaar voor hun inzet. Wat is een 

organisatie zonder vrijwilligers. 

Henk Engberts, Albert Gerrits, Egbert Klaassen en  Gerrit Thiele, 

onze hartelijke dank. 

 

Diverse overige zaken. 

De PCOB, afdeling Schoonebeek is samen met de PCOB-afdelingen 

in Emmen (Emmen, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam) 

vertegenwoordigt in de Seniorenraad door Gerda Boom en Coen 

Madorf en in de WMO-raad door Annelies Klein. Zij zijn onze 

belangenbehartigers en overlegpartners met de gemeente. In de 

Regiovergaderingen die twee keer per jaar worden gehouden brengen 

zij verslag uit en omgekeerd kunnen wij  punten kwijt waar volgens 

ons aandacht voor dient te zijn. 

Roelof Staal is onze vaste vertegenwoordiger in het OSO. 

(Onderlinge Samenwerking Ouderenbonden). (PCOB, KBO en 

ANBO). 

Grietje Oosterveld maakt nu deel uit van de Werkgroep Organisatie 

Ouderendag. 

Grietje, hiervoor onze dank.  

 

Website 

De website van de afdeling Schoonebeek wordt bijgehouden door 

Greetje Wesselink. 

We zijn haar daarvoor zeer dankbaar. Zij kan dit echter alleen doen 

als wij ook kopij aanleveren. Al onze activiteiten staan hier op, ook 

ons Ruggesteuntje. 
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Tot slot 

In vogelvlucht een overzicht van onze activiteiten in 2012.  

Dank zij de inzet van velen kunnen we terugzien op een goed en 

gezellig jaar.  

Dank aan u allen voor uw deelname aan onze activiteiten. Uw 

aanwezigheid daagt het bestuur uit telkens weer iets nieuws te 

bedenken. “Last but not least” danken we Bertha Doezeman voor 

haar gastvrijheid in dit gebouw.  

Boven alles danken we God die ons in staat stelde om op deze manier 

iets voor elkaar te mogen betekenen. 

Joke van Voorst, secretaris 

 

Financieel verslag 2012 

 

Inkomsten                    Bedrag        Uitgaven                     Bedrag 

 

Saldo 01-01-2012     748,61 Bankkosten         38,41 

Gift        700,00 PCOB Zwolle               2.704,21 

Subsidie Gm.Emmen      224,01 Zaalhuur       336,00 

Donatie Rabobank       1.000,00 Sprekers       223,12 

PCOB Vrijw.Bijdr.         135,34          Luidsprekers         29,95 

Fa. De Boer                    150,00 Bestuurskosten                284,00 

Opbrengst verloting        178,00          Kstn. Verloting             110,75 

Broodmaaltijd                 265,00 Kstn. Broodmaaltijd        218,80 

Bijdrage SHELL             300,00 Afdracht Gewest             104,80 

Contributie                   3.742,50 Lief en Leed         50,00 

     Afdracht OSO                   19,65 

     Kopieer kosten                 381,20 

     Cons. Ledenvergad.         230,60 

     Kstn. Jaarvergad.             149,85 

     Saldo 31-12-2012   2.562,12 

   _________                 _______ 

Totaal     7.443,46      7.443,46 

    =======      ====== 
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Spaarrekening 

 

Saldo 01-01-2012  544,05 

Rente      43,66 

    ______ 

Saldo 31-12-2012  587,71 

                                 ===== 

Henk Kroon, penningmeester 

 

Ledenraad 

 

In de week van 13 tot en met 19 mei heeft u uw stem kunnen 

uitbrengen op een 5-tal kandidaten uit Drenthe voor de ledenraad. In 

Drenthe, maar ook in andere provincies is massaal gestemd. Ca. 40% 

van de Drentse leden heeft een stem uitgebracht. 

Voor Drenthe zijn in de ledenraad gekozen: 

Harm Lubberts   Hoogeveen 

Klaas Zantingh   Emmen 

Klaas Neutel    Nijeveen 

Onze hartelijke gelukwensen met hun verkiezing. 

 

Op woensdag 12 juni wordt de ledenraad in Nijkerk geïnstalleerd. 

Wij wensen onze vertegenwoordigers veel kracht en wijsheid toe en 

Gods zegen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

 
Joke van Voorst 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=SripfOciVHlRnM&tbnid=cJ7HO36xpSFtNM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://vergadertafel.eu/vergadertafels-0&ei=J-ClUdSVJamS0AWdwIGQAQ&psig=AFQjCNHfJDZ1JZK0F7orB-bhRd_w6P6-LQ&ust=1369911719685654
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Fietsen met de PCOB 

Evenals voorgaande jaren heeft de fietscommissie ook dit jaar weer 

een viertal interessante fietstochten georganiseerd. 

 
1

ste
 De eerste fietstocht was op 8 mei en is dus al geweest. 

 Onder goede weersomstandigheden hebben we gezellig  

 door Duitsland gefietst. 

 

2
de

 LET OP: (wijziging van woensdag 12 naar dinsdag 11 juni 

Op dinsdag 11 juni staat een tocht richting Schoonlo- 

 Grollo-Hooghalen-Kamp Westerbork op het programma. 

 Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf het Jeugdcentrum met de   

            fietsen achterop de auto of op karren. 

 

3
de

 Op woensdag 3 juli gaan de fietsen weer mee achterop de 

 auto of op karren  en gaan we richting Weiteveen voor een  

 tocht door het Bargerveen en Duitsland. 

 Vertrek om 13.00 uur vanaf het Jeugdcentrum. 

 

4
de

 Woensdag 11 september, onze laatste fietstocht van het 

 seizoen, is ons bekende rondje Schoonebeek met ter afsluit- 

ting een maaltijd bij de Chinees aan de Pallert. Daar zijn ook 

de niet-fietsers van harte welkom. 

 De fietsers vertrekken om 13.30 uur vanaf het Jeugdcentrum  

 en arriveren rond 16.30 uur bij de Chinees. 

Opgave voor deelname aan de maaltijd gaarne vóór 9 

september bij: Derkje Welink –  tel. 221328 of 

   Lina Grobbe     -   tel. 532074 of 

   Roelof Staal       -  tel. 531934 

 Heel veel fietsplezier gewenst. 

http://www.anwb.nl/fietsen/fietsroutes
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Een dag op reis met de PCOB 

 

Ook dit jaar is het de reiscommissie weer gelukt een gevarieerde reis 

te organiseren. 

Deze keer gaan we eerst richting Oldebroek om vervolgens via 

Heerde een rondrit over de Veluwe te maken. 

Als datum hebben we gekozen voor 

dinsdag 13 augustus. 

 

Wij vertrekken om 8.30 uur vanaf  “t Aole Gemientehoes”. 

Om 10.00 uur komen wij dan aan bij de Bovenstreek in Oldebroek. 

Daar worden we ontvangen met koffie met krentenwegge en kunnen 

vervolgens een kijkje nemen in de van TV bekende 

museumboerderij.  

Om 12.15 uur vertrekken wij weer en komen om 12.45 uur aan in 

Heerde voor een drie-gangendiner. 

Om 14.30 uur begroeten wij onze gids en maken een rondrit over de 

mooie Veluwe. 

Onderweg drinken we nog een kopje thee of iets anders. 

Om 17.00 uur nemen wij afscheid van de gids en gaan terug naar 

Schoonebeek waar we omstreeks 18.30 uur aankomen. 

 

De kosten voor deze, ongetwijfeld prachtige reis, bedragen €  46,00 

per persoon. 

 

Dit bedrag kunt u overmaken op rekening van de PCOB nr. 

NL41RABO110215664 t.n.v. R. Staal. 

 

U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vóór 10 juli over te maken 

op genoemde rekening omdat wij vóór 14 juli de rekening van de 

firma Lanting voor een groot gedeelte moeten betalen. 

U kunt zich voor de reis opgeven bij: 

     Geert Rave  - tel. 531600 

     Derkje Welink    - tel. 221328 

     Roelof Staal       - tel. 531934 
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Mutaties ledenbestand 

 

Bedankt als lid 

Mevr. H.A.Klaassen – Stukje  Schutselaan 26-21 

     7741 AP Coevorden 

Verhuisd 

Mevr. R. Bouwers – Rotmensen    van: Kooikerlaan 29 

            naar: Uithof 2 

Mevr. J.C. Lieben – v.d. Waals     van: De Pienhoek 25 

            naar: De Pallert 15 Kamer 2.08 

Mevr. J.G. Gijlers          van: Europaweg 66 – Padhuis 

            naar: Spanjaardspad 79b 

Mevr. N. Rave – Bal          van: Westerlanden 30 

naar: Verpleeghuis “de    

Bleerinck”, Afd.  “De Eshof”, 

Huiskamer 1.51                         

Spehornerbrink 1                        

     7812 KA Emmen 

Overleden 

Mevr. J.G. Visscher – Wilms  Frankrijklaan 8 

     02-03-2013 

De heer B. Klaassen   Schutselaan 26 -21 

     10-03-2013 

Levensweg 

Ik zie twee sporen 

Een van God en een van mij 

Zoals het zou horen 

Staat God aan mijn zij. 

Maar in de zware tijden 

En bij alle problemen 

Tijdens mijn lijden 

Is er een spoor verdwenen. 

Dus ik vroeg aan hem, 

Waarom laat u me alleen 

En ik hoorde dan zijn stem 

Ik draag je door die tijden heen. 
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Activiteitenprogramma 2
de

 halfjaar 2013 

 

24 september  De heer Edward Houting, Groningen 

   De tuin van paleis “Het Loo” in Apeldoorn. 

 

26 november  De heer Albert Metselaar, Hoogeveen 

Hoe hou je jezelf geestelijk fit bij het ouder 

worden. 

 

Activiteiten in het Gewest Drenthe 

 

We hebben er al meerdere keren over geschreven en over gesproken: 

Ingaande 12 juni, als de nieuwe ledenraad wordt geïnstalleerd. 

beëindigd formeel de bestuurslaag (Gewestbestuur) in de Gewesten. 

Dit wil niet zeggen dat er geen gewestelijke bijeenkomsten meer 

worden gehouden. 

Op dit moment is het Gewestbestuur nog in overleg hoe we dit gaan 

invullen. Voorlopig gaat het bestuur nog even door als demissionair 

bestuur. 

In elk geval staat er nog een najaarsvergadering gepland in 

november. 

Hoe deze wordt ingevuld, dat wordt nog nader bekendgemaakt. 

Noteert u in elk geval de volgende datum: 

 

Woensdag 20 november  Najaarsvergadering. 

    Aanvang 10.00 uur  

    “De Voorhof” in Westerbork 

 

Themaochtenden in het Gewest 

 

07 oktober  Kloosterleven 

   Mw. Myriam Oosting, Emmercompascuum. 

   Kloosters kennen we allemaal, in elk geval van  

   buiten. Maar hoe is het leven in het klooster? 

Van Myriam krijgen we een kijkje in de 

“keuken”.  
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11 november  Mevr. H. Hollander, Zorgbelang Drenthe en 

Dhr. H. van Hooft, CDA-wethouder in 

Midden-Drenthe vertellen over de huidige 

regels in de WMO en de AWBZ en hoe ermee 

dient te worden omgegaan. Wethouder Van 

Hooft vertelt over de toepassing in Midden-

Drenthe. 

 

09 december  Dromen in het licht van de Bijbel. 

   Spreker Dhr. P. Bloemberg uit Emmen. 

Dromen komen we in de Bijbel op vele 

plaatsen tegen. Een uitdaging om daarover een 

inleiding te horen.  

 

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. 

 

Regiovergadering PCOB-afdelingen Emmen 

 

Woensdag 18 september - “De Opgang” in Emmen 

     Aanvang: 09.30 uur 

 

 

Wijziging datum fietsen met de PCOB 

 

In verban d met de ouderenmiddag van de kerk op woensdag 12 juni 

heeft de fietscommissie besloten om de geplande fietstocht op 12 juni 

te verplaatsen naar dinsdag 11 juni. 

De tijd en tocht blijven hetzelfde. Dus, met de fietsen op de auto of 

op karren om 13.00 uur vanaf het Jeugdcentrum. 
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Ouderendag Gemeente Emmen 

 

De jaarlijkse ouderendag wordt dit jaar gehouden op woensdag 2 

oktober in Hotel Van der Valk in Nieuw-Amsterdam. 

Voor een aantal van onze leden is dit een jaarlijks terugkerend uitje. 

Er is 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 PCOB, KBO en ANBO in de gemeente Emmen 

zijn hier ook prominent aanwezig. 

De PCOB Schoonebeek valt de eer te beurt zich dit jaar in de –

PCOB-stand te profileren. We proberen er een aantrekkelijke stand 

van te maken. Wij zijn ook heel blij dat Grietje Oosterveld nu deel uit 

maakt van het organisatieteam.  

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

11.00 uur Opening door Wethouder Henk Jumelet uit Emmen 

11.15 uur Harry Holtrust, Ondersteuner Cliëntenraad GGZ 

Drenthe. Onderwerp: Kanteling in de AWBZ 

 

 
 

Een leuke en gezellige bijkomstigheid is dat er tussen de middag voor 

€ 10,00 per persoon uitgebreid kan worden geluncht bij Van der 

Valk. U hoeft zich niet op te geven. U kunt komen en gaan wanneer u 

wilt. De toegang is geheel gratis. 

Wij hopen velen van u hier te ontmoeten. Iedereen is welkom, ook 

niet-leden. 

 

’s Middags is er twee 

keer een optreden van  

Michel Coenen, zanger 

en entertainer voor 

senioren 
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AANDACHT 

 

Wat kan aandacht belangrijk zijn, 

even met elkaar een praatje maken, 

zomaar op straat, of op het marktplein, 

zomaar met elkaar in gesprek raken. 

 

Vaak geven wij elkaar te weinig aandacht, 

hebben het te druk met ons eigen leven, 

weten niet wat ervan ons wordt verwacht. 

Toch moeten wij naar aandacht streven. 

 

Meer aandacht aan elkaar schenken 

en vraag meer hoe het gaat. 

Niet teveel aan onszelf denken, 

maar raak met elkaar aan de praat. 

 

Meeleven met je medemensen, 

dat is een hele goede zaak, 

een ieder het beste willen wensen, 

dat gebeurt nooit te vaak. 

 

God wil dat wij om onze naaste geven 

en dat wij luisteren naar Zijn stem. 

God is met ons allen verweven, 

geloof dan en vertrouw op Hem. 

 

Laten we steeds meeleven met elkaar, 

elkaar tot steun zijn in dit leven. 

Dat is wel de moeite waard, nietwaar? 

om iedereen het goede te willen geven. 

 

Gedicht van: Fedde Nicolai 
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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. 

 

PUZZELRUBRIEK 

 

Uitslag puzzel “’t Ruggesteuntje” december 2012 
 

De goede antwoorden waren: 

1. Genesis 1 : 31   8.   Lucas 2 : 14 

2. Ester 4 : 16   9.   Numeri 6 : 24 

3. Hooglied 8 : 6   10. Spreuken 25 : 1 

4. Handelingen 8 : 30  11. Jesaja 9 : 5 

5. Titus 1 : 12   12. Judas 1 : 9 

6. Psalm 97 : 1   13. Mattheus 5 : 3 

7. Marcus 1 : 1       

 

We hebben 4 goede inzendingen ontvangen. 

Na loting werd Matty v.d. Broek – Hekman de gelukkige 

winnares. Zij ontving € 5,--. Matty, alsnog van harte gefeliciteerd. 

 

Nieuwe puzzel 

 

De nieuwe puzzel is er een van spreekwoorden en gezegden. 

Vul het ontbrekende woord in om het spreekwoord of gezegde 

compleet te maken. ( Het aantal stippen is willekeurig). 

Stuur de goede antwoorden vóór 8 juli 2013 aan Joke van Voorst, 

de Slagen 7. Email: j.vvoorst@kpnmail.nl. 

Veel puzzelplezier gewenst. 

 

mailto:j.vvoorst@kpnmail.nl
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SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN 

 

1. Als een  …………. in een vreemd pakhuis. 

2. ………….. als Brugman. 

3. De stoute ……………. aantrekken. 

4. Een appeltje voor de ………….. 

5. Een ……………. in een glas water. 

6. De beste …………………… staan aan wal. 

7. Met een kluitje in het ……….. sturen. 

8. Praten als een ……… zonder kop. 

9. In troebel water ……….. 

10. ………… voor citroenen verkopen. 

11. Met de ……….. in huis vallen. 

12. Op het verkeerde paard ………………. 

13. Het ……….. in de schoot leggen. 

14. ……………….. op het hoofd hebben. 

15. Een ….. in het nauw maakt rare sprongen 

16. Aan de ……… herkent men de vogel. 

17. ………. is een slechte raadgever. 


