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MEDITATIE 

BRIL 

Wat zie je? Wat wil je zien? Waar ben je op gefocust? 

Door wat voor bril kijk je naar de wereld? Is het een bril, die je 

vooral gemis laat zien, je oog vestigt is op wat zorgelijk is, en de 

bedreigingen van het bestaan uitvergroot? 

Je kunt door een andere bril kijken. Die geeft een ander zicht. De 

wereld verschijnt mooier. Het doet je goed. Wanneer je die andere 

bril niet hebt, of weet te vinden, kun je er tenminste om bidden.  

In het onderstaande gebed worden je woorden aangereikt: 

Trouwe God, 

Geef oog voor de zon op mijn levensweg, 

die verwarmt en vrolijk maakt. 

Laat me de schaduw, die er ook op valt,  

ervaren als koelte, die tot bezinning brengt.  

 

Geef oog voor al, wat groeit en bloeit 

langs de wegen die ik ga: 

de dingen, die lukken;  

de mensen, die gelukkig zijn en me goed doen. 

 

Geef oog voor uitzichten en perspectieven 

op mijn spoor door de wereld 

Laat me stilstaan bij al die kleine dingen, 

die hoop geven voor de toekomst. 

 

Geef oog voor het uitzicht, dat U biedt, 

zodat ik me in mijn verdriet, zorgen, heimwee, 

steeds gedragen weet  

door Uw vrede, liefde en genade. 

Ds. Aart van Houweling 
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Van de voorzitter 

 

Als er weer een nieuw “Ruggesteuntje” wordt uitgegeven door en 

voor onze afdeling, dan wordt daarin ook een bijdrage van de 

voorzitter in verwacht. Op een regenachtige dag heb ik mij daar dan 

maar eens voor neergezet, eigenlijk nog niet goed wetende wat ik op 

papier zou gaan zetten. 

Natuurlijk is er in het afgelopen halfjaar heel wat gebeurd wat indruk 

op mij heeft gemaakt.  

Zo maar een paar grepen hieruit en ook nog in willekeurige volgorde. 

De gemeenteraadsverkiezing begin maart in onze gemeente gaf, ik 

zou haast willen zeggen, een grote aardverschuiving te zien. 

Oppositiepartijen winnen fors en de partijen die jarenlang aan het 

roer zaten moeten één of meerdere stappen terug doen. Commentaar 

leveren vanaf de zijlijn is natuurlijk heel iets anders dan op een goede 

en verantwoordelijke manier bestuurlijk goed bezig zijn. Mijn 

grootste zorg was en blijft: hoe gaat men om met de kwetsbaren in 

onze samenleving. Vooral nu er steeds meer taken van de landelijke 

overheid worden overgeheveld naar gemeenten is het belangrijk dat 

de ouderenorganisaties meedenken over het beleid dat men voorstaat. 

Een ander punt wat ik nog even wil noemen is de reorganisatie bij het 

Landelijke PCOB-bureau. Een groot aantal medewerkers die daar 

part-time werkten zijn ontslagen omdat financieel gezien hun 

aanblijven niet meer verantwoord was. Heel jammer voor deze 

mensen die voor een langere of kortere tijd hun beste krachten 

hebben gegeven voor de PCOB. Jammer ook voor de PCOB dat ze 

gedwongen wordt zulke ingrijpende maatregelen te moeten nemen.  

De vraag is ook: wat houdt dit in voor de ondersteuning en 

begeleiding van de plaatselijke afdelingen? 

Onze eigen PCOB afdeling werd in 1989 opgericht. 

Op 9 mei 2014 was dat precies 25 jaar geleden.  

Verderop in dit Ruggesteuntje wordt hiervan verslag gedaan, maar er 

moeten mij toch een paar woorden van het hart. 

Wat ben ik blij en dankbaar voor de manier waarop wij samen deze 

dag hebben mogen beleven. Zoveel blijde en gezellige mensen bij 

elkaar die allemaal op hun manier een steentje hebben bijgedragen. 
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“Geweldig”!  “Er zijn voor elkaar” dat was 25 jaar geleden de 

doelstelling en dat is het nog steeds. “Samen in de naam van Jezus” 

hebben we gezongen. Zo mochten we in Dankbaarheid terugzien op 

25 jaar PCOB en nu mogen wij ook in vertrouwen vooruit kijken, de 

toekomst tegemoet.  

Ik ben blij dat ik lid mag zijn van de PCOB in Schoonebeek. 

Roelof Staal, voorzitter 

 

Verslag van de Jubileumviering van de PCOB Schoonebeek 

 

Op 9 mei hebben we ons 25-jarig jubileum groots gevierd. Ook al 

regende het die dag pijpenstelen, het mocht de pret niet drukken.  

Eigenlijk begon het al op donderdag 8 mei. De bezoekdames van de 

commissie “Lief en Leed” zijn die dag op pad gegaan met een 

bloemengroet voor die leden van onze afdeling die vanwege hun 

kwetsbare gezondheid of zeer hoge leeftijd op 9 mei niet aanwezig 

konden zijn. Zij zijn dus niet vergeten. Van de bezoekdames hebben 

wij begrepen dat deze bloemgroet zeer is gewaardeerd. 

Op 9 mei ‟s morgens meldden zich de eerste leden al vroeg in “‟t 

Aole Gemientehoes”. Er waren in totaal 98 personen aanwezig. 

      
       

      

 

 

 

 

 

 

Om exact half elf opende de voorzitter, Roelof Staal, het 

jubileumfeest. Nadat hij eerst alle leden en genodigden, inclusief de 

pers van harte welkom had geheten leest hij een gedeelte uit 1 Kor. 

12 vers 12 t/m 19 handelende over Een lichaam dat uit vele leden 

bestaat.  

Aansluitend zegt hij dat hij zich bij de voorbereiding heeft verdiept in 

de oprichting van de vereniging hier ter plaatste. 
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Hij kwam tot de conclusie dat de doelstelling en uitgangspunten 

nauwelijks zijn veranderd. Als ouderen moeten we actief zijn en 

meedenken over het ouderenbeleid. Denken en handelen om elkaar 

tot hand en voet te zijn. Ieder lid heeft een eigen taak. We moeten er 

zijn voor elkaar. Er was toen een verandering in de samenleving aan 

de orde. Ook nu is er een verandering in de samenleving aan de orde.  

Gaan we terug naar het oude? We hebben, zo zegt de voorzitter, pas 

Goede Vrijdag gevierd. In Joh. 19 :26-27 sprak Jezus vanaf het 

Kruis, toen Hij zijn moeder zag staan naast de leerling waarvan Hij 

veel hield: ”Vrouw zie uw zoon” en “Zoon zie uw moeder”. M.a.w.: 

Zorg voor elkaar. Heb aandacht voor elkaar. Gods Woord als 

richtsnoer voor ons handelen. Ook wij  mogen dit als leden van de 

afdeling Schoonebeek doen. Dankbaar mogen we zijn voor die 

geweldige opdracht van Jezus.  

Hierop zongen we, onder begeleidend orgelspel van Henk Kroon, het 

prachtige lied: Samen in de Naam van Jezus”.  

Vervolgens gaat de voorzitter voor in gebed. 

Dan is het tijd voor koffie met een lekkernij. 

Na de koffiepauze is het woord aan de heer Okke Pol, afgevaardigde 

van het Landelijk Bestuur van de PCOB.  

De heer Pol gaat eerst kort in op de PCOB in zijn algemeenheid en 

daarna over de afdeling Schoonebeek. 

De PCOB is een Christelijk geïnspireerde beweging die opkomt voor 

alle leden in Nederland. Doel is: dat iedereen met zijn mogelijkheden 

kan en mag meedoen. Volgens de heer Pol staat het Ouderenbeleid 

onder druk. Dat vraagt om meer samenwerking met andere 

ouderenbonden. Nadere samenwerking wordt gezocht met de KBO. 

De WMO is een belangrijke taak van de gemeenten geworden.  

De hand en de voet, waar de voorzitter in zijn openingswoord over 

sprak, is een belangrijk uitgangspunt van de PCOB. Het omzien naar 

elkaar is erg belangrijk. Hij heeft gelezen en gezien dat de afdeling 

Schoonebeek een actieve vereniging is. Hij kon zich er iets bij 

voorstellen hoe de PCOB in 1989 is opgericht. Toen een aantal 

enthousiastelingen het plan opvatte om een PCOB afdeling op te 

richten, dachten de mensen: moeten we daar nu lid van worden en 

waarom? Ze keken naar buiten en zagen de jaknikkers en dachten 
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moeten wij nu ook “ja” knikken of moeten we “nee” zeggen. Velen 

hebben toen “ja” gezegd en zo zou het kunnen dat de afdeling is 

opgericht. Hij zei erbij: “Ik weet het niet, ik was er niet bij”.  

Namens het landelijk bestuur feliciteert hij bestuur en leden met dit 

25 jarig jubileum. Ogenschijnlijk zegt hij te komen met lege handen, 

maar er wordt een bedrag overgemaakt aan de afdeling waaraan ze 

zelf een bestemming kan en mag geven.  

De voorzitter bedankt de heer Pol voor de vriendelijke woorden. 

Dan komt de verrassing! Er zijn 10 leden, allen hier aanwezig, die 25 

jaar lid zijn van de vereniging. 

De voorzitter roept deze leden naar voren en vraagt ze, voor zover 

mogelijk, plaats te nemen op het podium. 

Vervolgens vindt de huldiging plaats. De voorzitter memoreert in het 

kort hun verdiensten voor de vereniging en spelt de PCOB speld op. 

De heer Pol overhandigt de daarbij behorende oorkonde en Joke 

zorgt voor de bloemenhulde. Tot slot wordt er een groepsfoto 

gemaakt. (zie hieronder) 

 

V.l.n.r.: Hillie Aardema-Wolbers, Hennie Dijks-Wolbers, Gé Grit-

Koning (zittend), Henk Engberts, Ida Engberts-v.d.Deen, Ank 

Lieben-v.d.Waals (zittend),Mieke Leferink-Metz, Gé Seinen-Wilms, 

Gerrit Thiele en Mien-Elbert-Wesselink (vooraan zittend) 
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De jubilarissen worden toegezongen met het lied “Handen heb je om 

te geven”. Dan is het tijd voor felicitaties en een drankje. 

Ondertussen is er door het personeel van chinees-restaurant “De 

Lange Muur” een uitgebreid buffet opgesteld wat een ieder zich goed 

liet smaken. Een compliment aan dit adres is zeker op zijn plaats. 

Na het buffet volgt een optreden van “Duo Karst” uit Hoogeveen. 

We konden niet alleen luisteren, maar werden ook van harte 

uitgenodigd om uit volle borst mee te zingen en mee te zwaaien. 

Letterlijk “Ouderen in beweging”. De middag kon niet stuk.  

De voorzitter dankte aan het eind de familie Karst voor dit prachtig 

optreden. Ook dankte hij een ieder voor zijn of haar bijdrage in welke 

vorm dan ook. Een woord van dank geldt ook voor Rien van Boven, 

beheerder van “‟t Aole Gemientehoes” voor zijn organisatie. Het liep 

allemaal voortreffelijk. De dag werd afgesloten met een gedicht, 

voorgelezen door Joke van Voorst, getiteld:  

 

Dank U wel voor deze dag. 

Vader, heb dank voor deze mooie dag, 

voor de Rijke Zegen die Gij ons gaf. 

Steeds weer opnieuw laat U ons beseffen, 

dat wij onze handen mogen heffen! 

Heffen tot U, Majesteit en Vader,  

wij treden nu in aanbidding nader. 

Wij vragen U, Heer schenk ons Uw zegen, 

geef ons nu Uw Heil als milde regen. 

Die het Leven geeft en ‟t nieuwe denken, 

waardoor wij helpen en niemand krenken! 

Laat het einde van deze dag zo wezen, 

dat Uw Naam alleen maar wordt geprezen! 

Wij gaan U allen danken voor Uw Liefde en Gena, 

Halleluja Vader, bedankt voor ‟t Heilig Golgotha! 

 

Dan volgt nog een gezellige nazit met een hapje en een drankje. 

Een dag met een “gouden” randje. 

Joke van Voorst, secretaris. 
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Note: 

Deze jubileumdag is op de band opgenomen door Lucas Elzing, voor 

uitzending via de kerktelefoon bewerkt door Johan Gijlers en 

uitgezonden op zaterdag 24 mei. 

Voor diegenen die dit nogmaals willen beluisteren dan kan dit nog 

steeds via de computer. Website “PKN Gemeente Schoonebeek – 

kerkdienst gemist op 24 mei 2014 – 18.00 uur”.  

Ook kunt u de CD bestellen bij Joke van Voorst. Kosten € 1,00. 

 

Fietsen met de PCOB 

 

De PCOB in beweging! 

Het jubileumfeest is geweest, het wordt nu tijd om naar buiten te 

gaan en om in beweging te komen. 

Evenals voorgaande jaren gaan we weer fietsen. De fietscommissie 

heeft een viertal routes uitgezet. 

Als U dit leest is de eerst fietstocht al geweest en wel op dinsdag 20 

mei. Onder zeer goede weersomstandigheden hebben 23 fietsers een 

rondje Schoonebeek gemaakt.  

 

Op woensdag 18 juni gaan we met de fietsen achterop de auto‟s en 

op de karren richting Oranjedorp om van daaruit de paden langs het 

Koning Willem Alexander Kanaal  te volgen. Wij vertrekken om 

13.00 uur (één uur) vanaf het Jeugdcentrum aan de Europaweg 139. 

 

Op woensdag 16 juli gaan we ook weer met de fietsen achter op de 

auto‟s of karren van start vanaf het Jeugdcentrum. Vertrek om precies 

13.00 uur (één uur).  

Dit keer een grensoverschrijdende route n.l. vanaf Laar en dan weer 

terug via Gramsbergen. 

 

De vierde en laatste keer voor dit seizoen wordt het weer een rondje 

Schoonebeek met als afsluiting een maaltijd bij Chinees Restaurant 

“De Lange Muur”.  

Uiteraard zijn daar ook de niet-fietsers van harte uitgenodigd en om 

16.30 (halfvijf) welkom bij de Chinees. 
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Als datum hebben we hiervoor uitgekozen woensdag 10 september. 

De fietsers vertrekken om 13.30 uur ( half twee) vanaf het 

Jeugdcentrum en hopen  ook om ca. 16.30 uur terug te zijn. 

In verband met het maken van een afspraak bij de Chinees graag 

even vóór 8 september opgeven bij: 

Derkje Welink  telefoon 221328 of bij 

Jantje Hans   telefoon 532839 of bij 

Roelof Staal   telefoon 531934 

Ook voor deelname aan de fietsmiddagen graag even vooraf opgeven 

bij één van bovenstaande personen. 

Namens de fietscommissie, Roelof Staal 

 

Een dag op reis met de PCOB 

 

Ook dit jaar is de reiscommissie er weer in geslaagd een gevarieerde 

bustocht te organiseren. 

We vertrekken om 8.30 uur ( half negen) vanaf  

“’t Aole Gemientehoes”. Dat is dus vroeg uit de veren! 

Via Coevorden en Hardenberg gaan we richting Garderen. 

Om 10.15 uur worden we in de Beeldentuin in Garderen, onder een 

fraaie terrasoverkapping, ontvangen met koffie en cake. 

Daarna kunnen we „t Veluws zandsculpturenfestijn  bewonderen. 

Het thema dit jaar, “De Gouden Eeuw”, 

voert ons langs hoogtepunten uit de 

rijke Nederlandse geschiedenis. Op een 

heuse scheepskade kunnen we de VOC 

schepen aanschouwen. Ook de 

grachtenpanden van Amsterdam 

ontbreken niet. De VOC haalde 

specerijen en thee uit het Verre Oosten.  

De zandsculpturen zijn niet alleen vanaf 

de grond te bewonderen, maar ook van 

bovenaf kunnen we een blik werpen op deze bijzondere werken.  

Daarvoor nemen we plaats in karretjes die over de monorail rijden. 

Na al dit moois te hebben bekeken vertrekken we om 12.00 uur 

richting Terwolde waar we om ca. 12.40 arriveren. 
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In restaurant “Kriebelz” wacht ons een 3-gangen diner. 

Na het diner stappen we om 14.30 uur weer in de bus. Onder leiding 

van een gids maken we dan een rondrit door de IJsselvallei. Mooie 

landschappen en kwelders zullen we aan ons voorbij zien gaan.  

We sluiten deze rondrit af met koffie of thee in restaurant “Kriebelz”. 

Na de koffie rijden we terug richting Schoonebeek waar we om ca. 

18.45 uur hopen terug te zijn. 

 

De kosten voor deze, ongetwijfeld prachtige, reis bedragen € 50,00 

per persoon. 

U kunt dit bedrag overmaken op rekening van de PCOB  

nr. NL41RABO0110215664  t.n.v. R. Staal. 

 

U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vóór 9 juli over te maken op 

genoemde rekening omdat wij vóór 13 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 

Lina Grobbe  - tel. 532074 

Roelof Staal  - tel. 531934 

     

 

Levensduur 

 

Een oude man zat rustig te genieten van het feestje ter ere van zijn 

honderdste verjaardag, toen een verslaggever naar hem toe kwam. 

“Meneer, wat is het geheim van uw lange leven?” 

De man dacht even na en antwoordde toen: “Ik drink elke avond om 

negen uur een glas port. Goed voor het hart.” 

De verslaggever antwoordde: “Is dat álles?” 

De man zei met een glimlach: “En dat ik mijn reis met de Titanic heb 

afgezegd.” 

Uit: “Zeep en Soda” 

van J. John en Mark Stibbe  
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Jaarverslag 2013 

 

2013 was een jaar van VERANDERING  in PCOB land. 

Als PCOB, afdeling merken we hier niet zoveel van, maar zowel op 

Landelijk als ook op Provinciaal niveau is er wel veel gebeurd. 

Ten eerste werd in het voorjaar een Ledenraad gekozen, die in juni 

werd geïnstalleerd. Drenthe kreeg 3 leden in de Ledenraad. De heer 

Klaas Zanting uit Emmen is ons aanspreekpunt in de Ledenraad. We 

zullen in de loop van 2014 nader kennis met hem maken. 

Het Gewestbestuur werd opgeheven. In november werd de laatste 

Provinciale Ledenvergadering gehouden en werd afscheid genomen 

van het Gewestbestuur.  

En zo dit nog niet genoeg was hebben we in het laatste Perspectief 

kunnen lezen dat het Landelijk Bureau van de PCOB ingrijpend 

wordt gereorganiseerd met verlies van arbeidsplaatsen, dit mede ten 

gevolge van het wegvallen van de projectsubsidies en achterblijven 

van inkomsten uit het bedrijfsleven bovenop het wegvallen van de 

reguliere subsidies. 

Kortom een situatie die ons niet tot vreugde stemt. Een intensievere 

samenwerking met onze zusterorganisatie, de KBO, dient met 

voortvarendheid ter hand te worden genomen. 

 

Nu terug naar Schoonebeek. 

Het bestuur vergaderde in 2013 8 keer en is qua samenstelling niet 

gewijzigd. 

Dit kunnen we niet zeggen van ons ledenbestand. Helaas gingen we 

in 2013 terug van 124 naar 118 leden. Een teruggang van ca. 6%. 

In de loop van 2013 zijn ons door overlijden 4 leden ontvallen: 

Jannie Visscher op 2 maart, Berend Klaassen op 10 maart, Niske 

Rave op 30 juli en Riek Meppelink op 18 augustus. Daarentegen 

mochten we in 2013 4 nieuwe leden begroeten: t.w. Appie Jonkers, 

Hennie Oving, Lukas en Mini Elzing. 6 leden hebben bedankt, Hillie 

Klaassen, Foppe Jan en Alie Millekamp, Antoon en Marrie 

Rotmensen en Gé Gerding. 

Ledenwerving heeft dan ook onze volle aandacht en hopelijk ook die 

van u. 
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We hielden in 2013 vier reguliere ledenvergaderingen, plus de 

nieuwjaarsvisite en een proeverij van maaltijdvoorziening “Apetito”.  

We mochten ons verheugen in opkomst van gemiddeld 45 leden. 

Voor 2013 stonden 4 fietsmiddagen gepland, maar vanwege het 

slechte weer kon de laatste fietstocht niet doorgaan, maar het eten bij 

de Chinees is gewoon doorgegaan en heeft onsgoed gesmaakt. 

In augustus vond ons jaarlijks busreisje plaats. Met 55 personen 

hebben we eerst een bezoek gebracht aan boerderijmuseum “De 

Voorstreek” in Oldebroek met na het diner een tocht door de 

Kroondomeinen in en om Apeldoorn. 

Samengevat een jaar vol gezellige activiteiten. 

 

Het bestuur bezocht de Regiovergaderingen van de PCOB-afdelingen 

in de gemeente Emmen. Daar ontmoeten we ook onze 

vertegenwoordigers in de Seniorenraad en in de WMO-raad. Zij 

behartigen onze belangen in de gemeente. Daar er steeds meer 

zorgtaken op het bordje van de gemeente komen, zonder de nodige 

financiële middelen, is het van wezenlijk belang dat de 

ouderenorganisaties de vinger aan de pols houden. 

Roelof vertegenwoordigd ons in het OSO waar ook de zorgtaken met 

de gezamenlijke ouderenbonden worden besproken. 

Ook maakt Roelof Staal, samen met Jan Meijering deel uit van een 

overleggroep met de Dorpsraad die inventariseert welke activiteiten 

voor ouderen hier in Schoonebeek gehouden worden, aan welke 

activiteiten het ontbreekt, en wat we hieraan zouden kunnen doen.  

U wordt hier in de loop van 2014 nader over geïnformeerd. 

Voorts presenteerden we ons als PCOB met een stand op de Dag van 

de Ouderen bij Van der Valk. Ook hebben we “act de préséance” 

gegeven op de zomermarkt hier in het dorp. 

 Dit heeft ons wel 2 nieuwe leden opgebracht en 5 donateurs. 

Albert Sibon en Jan Meijering hebben ons vertegenwoordigd op het 

25-jarig jubileumfeest van onze zustervereniging, de KBO-Nieuw-

Schoonebeek. 

Het “Omzien naar Elkaar”, een van de speerpunten van de PCOB, is 

ook zichtbaar geworden in het bezoekwerk van de dames van de  

Commissie Lief en Leed  aan zieke en hoogbejaarde leden.  
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Ook besteden we aandacht aan verjaardagen door een kaart en/of een 

plaat in de muzikale fruitmand, verzorgd door Sara Meijering. 

Dames, onze hartelijke dank hiervoor. 

Ook onze hartelijke dank aan de bezorgers van Perspectief, aan de 

dames die koffieschenken op de ledenvergaderingen en aan de leden 

van de fiets- en reiscommissie.  

We zijn dankbaar dat er zoveel leden zijn die op deze wijze hand en 

spandiensten verrichten. Vereniging zijn is: “Samen Doen!”.  

Ik sluit af met u allen hartelijk dank te zeggen voor uw inzet voor de 

PCOB op welke wijze dan ook. Dit geldt ook voor Bertha Doezeman 

die ons steeds weer zo gastvrij onthaald. 

Ik spreek de wens uit dat we ook in 2014 weer fijne bijeenkomsten 

mogen hebben en kijken uit naar ons 25-jarig jubileum op 9 mei. 

We danken God die ons als leden in staat stelde iets voor elkaar te 

mogen betekenen.  

Joke van Voorst, secretaris 

 

. 

Financieel verslag 2013 

 

Inkomsten    Bedrag       Uitgaven    Bedrag   

 

Contributies  3.440,00        Afdr. PCOB Zwolle   2.467,50  

Giften        40,00        Bestuurskosten       210,09 

Subsidie Gemeente    223,80        Sprekers       435.00 

Bijdrage Shell     300,00        Zaalhuur       240,00 

Vrijwilligersfonds         113,32        Bankkosten         49,14 

Jaarvergadering             153,35        OSO          19,05 

Terugont.bankkstn      61.83        Drukwerk       410,70 

              Promotiekosten                 204,00 

              Consumpties                  430,90 

                                             (incl.Nieuwjaarsvisite) 

Te kort     134,08     

   ________                ________ 

Totaal   4.466,38      4.466,38 

   =======     ======= 
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Lopende rekening 

Saldo     01-01-2013     €   2.562,12 

Saldo    31-12-2013 €    2.428,04 

      __________ 

Terugval in Kapitaal   €       134,08 

      ========= 

Totaal eigen vermogen 

 Betaalrekening  31-12-2013  €   2.428,04 

Spaarrekening    31-12-2013  €      591,02 

      __________ 

Totaal eigen vermogen   €    3.019,06 

      ========= 

Henk Kroon, penningmeester 

 

Controle door PCOB Accountant Accon AVM 

 

De financiële administratie van onze afdeling heeft deel uitgemaakt 

van een landelijke steekproef door Accountant Accon AVM van de 

Landelijke PCOB. Door Accon AVM werd vastgesteld dat er geen 

materiële bijzonderheden zijn geconstateerd bij onze afdeling. Een 

groot compliment aan het adres van onze penningmeester, Henk 

Kroon. 

J.v.V 

 

 

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 €  3o,00 per keuring . (Tarief 2011). 

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

huisarts. Tarieven zijn bij ons niet bekend. 
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Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe leden 

De heer R. Schelling   ‟t Rak 21 

De heer G.H. Boschman  De Pallert 2A 

 

Verhuisd 

Mevr. R. Bouwers-Rotmensen van:    Uithof 2 

     naar:  Spanjaardspad 19 

Mevr. H. Bunskoek-Bolwijn  van:    Diekmaat 18 

     naar:  Spanjaardspad 69 

Overleden 

Mevr. G. Timmer – Ekkel  De Pallert 15 Kamer 1.03 

     12-02-2014 

Mevr. G. Grit-Koning   Julianalaan 38 

     28-05-2014 

 

Over de graven klinkt een stem 

die spreekt met goddelijk gezag 

dat wie in Christus was, in Hem 

zal blijven op de jongste dag. 

 

Hun naam staat vaster dan in steen 

gegrift in Gods gedachtenis. 

Die hun het leven gaf te leen 

en die geen God van doden is. 

 

Duofietsen in Schoonebeek 

 

Duofietsen is voor iedereen die niet (meer) zelfstandig kan fietsen. 

Het Rode Kruis heeft een tweetal fietsen kunnen aanschaffen. 

Wie mee wil fietsen kan zich opgeven bij: 

Annie Slomp  - tel. 532763 of bij Bert Mast – tel. 533019. 

De kosten bedragen € 2,50 per rit.  

(Consumpties onderweg zijn voor eigen rekening).  

Er wordt op meerdere middagen in de week gefietst. 
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Activiteitenprogramma 2
de

 halfjaar 2014 

 

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 Hoogeveen. 

    “Ouderen in Veilige handen” 

     (Ouderenmishandeling). 

    Aanvang 14.00 uur. 

 

Themaochtenden in het Gewest Drenthe 

13 oktober  Volmacht en Erfrecht 

   Mr. H.H. Leerink, Advocaten en Notarissen 

   kantoor Groenewegen, Heerenveen. 

   Er is de afgelopen jaren veel over geschreven. 

Mr. Leerink zal uitgebreid ingaan op deze 

onderwerpen en de vraag: Wat is wijs en  

waarom. 

10 november  Het nieuwe bankieren 

   Dhr. G. Komduur, manager Particulier Advies 

bij de Rabobank Z.W. Drenthe zal uitgebreid 

ingaan op het moderne bankieren, zoals mobiel 

bankieren. 

08 december  Veiligheid in en om de woning 

   Dhr. Bennie Schulte, voorlichter Unie KBO. 

Welke maatregelen kunnen we zelf nemen om 

onveilige situaties, zoals insluipingen, te 

voorkomen. 

De kosten voor deze bijeenkomsten bedragen € 3,00 per persoon. 

Koffie en thee gratis.  

Plaats: “De Voorhof” in Westerbork, Hoogeveenseweg 4 

Aanvang 09.30 uur, sluiting om ca. 11.45 uur. 
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Ouderendag Gemeente Emmen 

 

De jaarlijkse ouderendag wordt dit jaar gehouden op woensdag 1 

oktober in Hotel Van der Valk in Nieuw-Amsterdam. 

Voor een groot aantal van onze leden is dit een jaarlijks terugkerend 

uitje. 

Er is van alles te zien en te horen. De hele bovenverdieping 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 Nieuw-Amsterdam/Veenoord valt dit jaar de eer te beurt 

zich in de PCOB-stand te profileren. 

Het programmma ziet er globaal als volgt uit: 

11,00 uur Opening door Burgemeester Bijl uit Emmen,‟ 

 

11,15 uur Mevr. Else Nobel over het onderwerp 

“Ouderenmishandeling”.  

 

 

‟ „s Middags is er een optreden van Jans Polling, 

verhalenverteller en  

een muzikaal optreden van Erna Rotmensen 

(ons wel bekend) met gitarist. 

 

Dit mag U niet missen.  

 

 

 

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

slechts €  10,00 kan worden geluncht bij Van der Valk.  

U hoeft zich niet op te geven en de toegang is geheel gratis. 

Iedereen is welkom, ook niet-leden. 

 

 

 


