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MEDITATIE 

 

...oldelui gaot dreumen dreumen, jongelui gaot gezichten zien. 

(Joël 3:1b) 

 

Wat de profeet Joël oes hier beschref, volk, is de wereld op zien kop. 

Oldelui die dreumen dreumt: hebt oldelui nog dreumen van een 

toekomst? Dat past toch veul beter bij jongern! Jongelui hebt nog 

allerlei verwachtings van het leven. Ze maakt plannen en hebt wat 

om van te dreumen. Veur oldern is het leven ja veur het grootste deel 

veurbij, der is zowat gien tied meer over um plannen veur te maken. 

Zo wordt vaak dacht. En dan de jongelui die gezichten ziet. 

Visioenen bint toch vaak veurbeholden an oldere, wieze mèensen, an 

welken met een grote levenservaring, en niet an heur, die pas kieken 

komt. 

Volgens de algemiene opvattings zul der staon moeten: Oldelui zult 

gezichten zien, en jongelui gaot dreumen dreumen, Mar deur God 

zien Giest, die hij an mèensen geven hef, wordt dit bield hillemaol op 

de kop zet. God zien Giest döt mangs onverwachte, zölfs ongeheurde 

dingen. Dat vier wij met Pinkstern. Waor de Giest waait, daor wordt 

bestaonde verholdings umkeerd. 

Nou mark wij daor niet aaid zo veul van. Kan best weden dat dat 

komp, umdaw te nuchter bint um dreumen te dreumen. Stel joe is 

veur, dat joen buurman opiens bij joe binnenrent en zegt: “Moej toch 

is heuren wat ik nou zien heb: een èerde, nog veul mooier as de 

plaaties in de folders van de Jehova’s getugen! Ie kunt het joe niet 

veurstellen!” Ik denk, daw de buurman wat meewaorig ankieken 

zulden en oes afvraogen zulden van: is hij wel hillemaol in örder? 

Dreumen bint ja niet waor. Of toch wel? As wij oes maor openstellen 

duurt veur de kracht van God zien Giest, en daoruut oes leven vorm 

geeft. Zuj is zien, wat er dan meuglijk is, 

Daor mag ok wie al wat older is, gerust van blieven dreumen. 
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Oet “Biebels Dagboek” 

Van Da. Jennie Lambers – Niers 

 

 

Van de voorzitter 

 

Het jaar 2014 loopt alweer ten einde en volgens goede gewoonte valt 

er even voor het kerstfeest ook weer een nieuw “Ruggesteuntje” bij u 

in de brievenbus. 

In het bijna afgelopen jaar zijn er weer heel veel mooie, maar ook 

veel minder mooie dingen gebeurt.  

Je hoeft de TV maar aan te zetten of een krant open te slaan en je 

wordt deelgenoot gemaakt van rampen en oorlogen van veraf en 

soms ook van dichtbij.  

Vaak denk ik dan: waar zijn wij mensen toch mee bezig. Het zou 

toch ook anders kunnen, ja het zou anders moeten. 

Ook bij ons ouderen is er dit jaar veel op ons afgekomen. 

Velen van ons hebben zorgen over de “zorg”, die we zo hard nodig 

hebben. 

Er zal ongetwijfeld wat gaan gebeuren, maar wie vangt wat dan voor 

ons op? 

Hier is ook voor ons als P.C.O.B., zowel landelijk als ook op 

plaatselijk niveau een grote taak weggelegd om hier aandacht aan te 

besteden en in overleg te gaan met verantwoordelijke bestuurders. 

Toch mogen wij als PCOB Schoonebeek terugzien op een goed jaar 

met mooie vergaderingen en andere activiteiten met het 25-jarig 

jubileum als hoogtepunt. 

Nu is het alweer Advent, tijd voor de voorbereiding, tijd van 

verwachting. 

Maar hebben we als ouderen nog wel een verwachting en wat 

verwachten we dan? 

Gelukkig is dat Kind in de kribbe nog altijd dezelfde voor ons. 

In deze onzekere tijd is Hij de Zekerheid van ons bestaan wat er ook 

gebeurd. 

Bij Hem zijn wij als ouderen in goede handen. 
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Ik wens u Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen voor 2015. 

Roelof Staal, voorzitter 

 

 

Van de penningmeester 
 

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen wij als P.C.O.B. afd. 

Schoonebeek terug zien op een positief financieel jaar.  

We zijn ook in 2014 keurig binnen de begroting gebleven. We 

hebben de afgelopen jaren een voorzichtig financieel beleid gevoerd, 

rekening houdend met het jubileumjaar 2014. We hebben ons 25 

jarig jubileum mogen vieren en de daarbij gepaard gaande kosten 

zijn gelukkig ook binnen de begroting gebleven. 

In de algemene jaarvergadering op 21 April 2015 zullen u de cijfers 

worden gepresenteerd. 

Voor 2015 heeft het bestuur besloten geen verhoging van de 

contributie door te voeren. 

Het contributie bedrag blijft dus voor 2015 voor alleenstaanden  

€ 32,50 en voor echtparen of samenwonenden € 50,00. (de landelijke 

norm is € 36,50 en € 58,50).Voor 2016 zullen we zeer waarschijnlijk 

een lichte contributie verhoging moeten door voeren mede i.v.m. de 

stopzetting van de subsidie door de gemeente Emmen. 

Eind januari 2015 zult u weer de nieuwe acceptgiro in de brievenbus 

ontvangen. Het juiste bankrekeningnummer is: NL68 RABO 

01102828 84 t.n.v. PCOB-afdeling Schoonebeek. 

Graag wens ik u gezegende kerstdagen en een gezond nieuw jaar. 

Henk Kroon. Penningmeester. 

 

 

Verslag van de fietstochten 

 

Op dinsdag 20 mei vertrekken wij met 23 fietsers, onder zeer goede 

weersomstandigheden, om 13.30 uur vanaf het Jeugdcentrum voor 

een “rondje” in en om Schoonebeek. Eerst door Duitsland en dan via 

Koelveen richting Oostersebos voor een kopje koffie of thee met 
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poffert bij “De Engelenweij”. Vervolgens via Middendorp, De 

Beeklanden en Bultweg voldaan weer naar huis. 

Onze tweede fietstocht is op woensdag 18 juni. We vertrekken om 

13.00 uur met 22 fietsen op auto’s en karren richting Oranjedorp. 

Dan op de fiets langs het Koning Willem Alexander Kanaal. Bij de 

sluis hebben we gezien hoe de schepen door de sluis gaan. Heel mooi 

en indrukwekkend. Daarna door het tuinbouwgebied van 

Klazienaveen, langs een fietspad langs de Runde, naar het Veenpark 

voor koffie of thee met appelgebak. Via de andere kant van de Runde 

en het K.W.A.K. fietsen we weer terug naar de auto’s.  

Onze derde fietstocht is op woensdag 16 juli. 30 personen 

verzamelen zich om 13.00 uur met fiets bij het Jeugdcentrum. Nadat 

de fietsen op auto’s en karren zijn gezet vertrekken we naar “De 

Haandrik”, waar we onze 

auto’s neerzetten. 

Via de Vilsterberg, 

Laar fietsen we naar de 

Heesterkant.   Bij  

“Landgasthof Heester 

Tanne” drinken we 

koffie of thee met gebak, 

brood, soesjes, etc. We 

kunnen eten en drinken 

zoveel we willen. Kosten: slechts € 5,00. We vervolgen onze tocht 

via Holtheme over een mooi fietspad naar Gramsbergen en dan weer 

via Holtheme naar “De Haandrik” waar onze auto’s staan. Een 

prachtige tocht en heel mooi weer. 

Onze vierde en laatste tocht van 2014 is op woensdag 10 september. 

Met 22 fietsers starten we bij het Jeugdcentrum voor een “rondje 

Schoonebeek”. Eerst door De Beeklanden, dan via de Westersebos 

en Gratamaweg naar het Stieltjeskanaal. Vervolgens over een 

fietspad naar Dalerveen en terug over het Stieltjeskanaal waar we 

koffie of thee drinken bij “Aquamarijn”, beter bekent als het huis van 

Rieks en Hanna Vrielink (ouders van Meester Dries). Via de Zandpol 

gaan we weer richting Schoonebeek waar we om 16.30 uur bij 

Chinees Restaurant "De Lange Muur” worden verwacht om daar, ter 
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afsluiting van het fietsseizoen, met 50 leden van onze P.C.O.B., te 

gaan eten. Het eten was heerlijk en gezellig”. Voldaan zijn de 

laatsten om 19.30 uur naar huis gegaan. 

Het waren allemaal mooie fietstochten en we hebben alle vier 

tochten prachtig weer gehad. 

We hopen dat we ook in 2015 in goede gezondheid samen weer veel 

fietsplezier mogen beleven.  

Dus wat dat betreft; graag tot volgend jaar. 

Met vriendelijke groet namens de fietscommissie 

Derkje Welink 

 

 

Een dagje uit met de PCOB 

 

Het is dinsdag 12 augustus.  

Om kwart over acht staat de bus van firma Lanting gereed bij  

“’t Aole Gemientehoes”. 

De zon schijnt. De PCOB-ers komen aangewandeld.  De voorzitter 

van de reiscommissie, Roelof Staal, controleert aan de hand van de 

opgavelijst of iedereen aanwezig is. 

Om half negen, het tijdstip van vertrek, blijkt dat er nog iemand 

wordt gemist. De voorzitter onderneemt actie, naar hij kan geen 

contact krijgen. Dan wordt besloten te vertrekken zonder Marijke. 

Helaas! We gaan met 46 personen van start. 

 Onze chauffeur deze dag is Tjalling de Groot. Hij stelt zich voor en 

wenst ons een mooie dag. 

Ook de voorzitter heet allen namens de reiscommissie welkom en 

hoopt dat we met elkaar een fijne dag mogen hebben. Hij zegt dat er 

ook enkele “buitenlanders” onder ons zijn uit Coevorden, Emmen en 

Valthe. Geert Rave, lid van de reiscommissie kan niet aanwezig zijn. 

Hij verblijft momenteel in Amerika en wenst ons een prettige dag 

toe.  

Onze chauffeur blijkt ook een uitstekende reisleider te zijn.  

Via Hardenberg, Ommen rijden we naar Zwolle om vandaar, 

vanwege de tijd, een stukje snelweg te nemen tot de afslag 

Nunspeet/Elspeet. 
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Onderweg vertelt hij over de slag bij Ane  in 1227. Hier werd een 

veldslag geleverd tussen een leger van de bisschop van Utrecht, Otto 

van Lippe en de troepen van de burggraaf van Coevorden, Rudolf II. 

De burggraaf werd gesteund door de Drentse boeren. De Drentse 

boeren wisten het leger van de bisschop te verslaan met primitieve 

wapens als pijl en boog, knotsen en mestvorken.  

Hij vertelt dat de oude Zuiderzeeweg van Zwolle naar Harderwijk de 

eerste verharde weg in Nederland was. Zuiderzee heet nu IJsselmeer 

en heette heel vroeger Het Almare. (Aal-meer). 

Dan naderen we de afslag Nunspeet/Elspeet en rijden we via Elspeet 

naar Garderen. 

Elspeet en Nunspeet ontlenen hun namen aan de “heide” 

ontginningen. 

“Speet” is ontginning en “El” zou kunnen verwijzen naar “oud” en 

“nun” naar “”nieuw”. 

Om 10.15 uur arriveren we in Garderen, onze eerst stop. We 

beginnen met koffie en cake.  

Dan kunnen we de zandsculpturen bewonderen. Echte kunstwerken 

die de Gouden Eeuw 

weergeven. We zien “De 

Beurs"  in Amsterdam, 

Michiel A. de Ruijetr, De 

Zilvervloot, De VOC,  "De 

Kaperij en zelfs Piet 

Paulusma ontbreekt niet. 

De zandsculpturen zijn 

zeker de moeite van het 

bekijken waard. 

Om 12.00 uur stappen we 

weer in de bus en vervolgen we onze weg naar Terwolde. In 

“Brasserie Kriebelz” wacht ons een uitstekende warme maaltijd. 

Tomaten/groentesoep, een deksels pannetje naar grootmoeders recept 

en een ijsje toe. De verzorging was perfect. 

Om half drie meldt gids Irene zich voor een rondleiding door de 

IJsselvallei. 
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We kennen Irene nog van vorig jaar toen ze ons meenam door de 

Kroondomeinen. 

Zij wijst ons op het Landgoed Matanze. De naam is ontleend aan de 

Slag in de Baai van Mantanzas, voor de kust van Cuba, waar Piet 

Heijn de Zilvervloot veroverde. 

De baai is genoemd naar de stad Mantanzas. Met de opbrengst van 

de zilvervloot is in 1825 dit landgoed aangekocht. In de tuin staat een 

beeld van Piet Heijn, evenals in Mantanzas. 

Op het landgoed is later een kasteeltje gebouwd. Het landgoed is 

thans in gebruik als “Bed en Breakfast”. 

Wij rijden over de IJsseldijk richting Wapenveld. 

De IJssel is 125 km lang, begint in Westervoort als aftakking van de 

Rijn en mondt uit in het Ketelmeer. 

Irene wijst ons op de Kozakkenbrug in Veessen, nu Kozakkenveer 

genoemd. 

De Kozakkenbrug tussen Veessen en Fortmond is gebouwd door 

Kozakken die de geallieerden meehielpen om het Franse leger te 

achtervolgen bij hun terugtocht uit Europa naar Frankrijk. 

Bij Wapenveld verlaten we de IJssel en rijden we door het 

kloosterbos, ook wel monnikenbos genoemd. Het kloosterbos 

herinnert aan de plek waar van 1407 tot 1587 het fraterhuis 

“Hulsberger” stond. De bewoners van dit hus waren de fraters van de 

Moderne Devotie, ook wel “broeders van het gemene leven” 

genoemd. Ze hebben veel betekend voor deze streek. 

Dan rijden we door de “Dellen” richting Epe. “Del” is “droog 

beekdal”.  Zij wijst ons eerst op het landgoed Petrea. Rond 1850 was 

dit landgoed eigendom van de bekende weerkundige, oprichter van 

de KNMI, Prof. Buys Ballot bekend door de Wet van Buys Ballot, 

die de relatie aangeeft tussen wind en luchtdruk. 

Buijs Ballot ontgon hier een klein stuk van zijn bezit en stichtte daar 

een boerderij Petrea. 

Ook probeerde hij van het aanwezige leem stenen te bakken. Petra is 

grieks en betekent “steen”. 

Het landgoed Petrea, 307 HA, is thans in het bezit van het Gelderse 

Landschap. 
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We kruisen de A50 en komen dan bij het Landgoed ”De Dellen” bij 

Epe. 

Het landgoed “De Dellen” is in eerste instantie aangelegd door 

Generaal Herman Daendels. 

Hij was in 1803 in ongenade geraakt bij de regering en trok zich 

terug op de Veluwe. De Bataafse Republiek schonk hem een groot 

stuk heidegrond, 533 HA, en hij bouwde er een buitenhuis op en 

begon de heidegrond te ontginnen. Dit was geen succes. In 1851 

verkocht hij de grond aan de eerdergenoemde Buijs Ballot. Buijs 

Ballot plantte er op grote schaal bossen van grove den, snel groeiend 

en daardoor geschikt voor productie van hout. 

Sinds 1929 is dit landgoed ook eigendom van het Gelderse 

Landschap. Via Epe rijden we richting Oene en komen zo weer 

terecht op de IJsseldijk. 

We werpen nog een blik op de IJssel om omstreeks half vijf weer 

terug te komen bij “Brasserie Kriebelz”. Het was een prachtige tocht 

en Irene heeft ons onderweg gewezen op interessante 

bezienswaardigheden. We nemen hier afscheid van Irene en gaan 

naar binnen voor een kopje koffie of thee.  

Dan wordt het tijd om weer richting Schoonebeek te gaan. Om 17.15 

uur zit een ieder weer in de bus en rijden we terug via Deventer, 

Raalte, Ommen. 

Onderweg vestigt onze chauffeur nog even de aandacht op de 

kazerne in Deventer, thans ingericht als een groot winkelcentrum. 

Zoals gebruikelijk “trakteert” Derkje Welink ons onderweg nog op 

een aantal Drentse verhaaltjes, die goed op de lachspieren werken. 

Zo langzamerhand naderen we Schoonebeek. De voorzitter van de 

reiscommissie dankt de chauffeur voor de behouden thuiskomst, de 

prettige wijze waarop hij aandacht vestigde op bepaalde 

bezienswaardigheden en zijn voortreffelijke rijstijl. 

Hij ondersteunt deze woorden met het overhandigen van een envelop 

met inhoud. 

Roelof dankt ook het reisgezelschap voor een ieders bijdrage aan 

deze dag. 

Tot slot dankt Joke de reiscommissie bestaande uit Lina Grobbe, 

Geert Rave, Roelof Staal en Derkje Welink voor het organiseren van 
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deze prachtige reis. Het als altijd weer een puzzel om iets te vinden 

wat voor een ieder aantrekkelijk is, maar het is weer goed gelukt. 

Applaus voor de reiscommissie. 

Joke van Voorst 

 

. 

Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe leden 

De heer J. Lamberts   De Mente 28 

Mevr. H.J. Lamberts – Niemeijer De Mente 28 

 

Bedankt als lid 

Mevr. R. Roseboom   G.M. Hütteplein 7 

 

Verhuisd 

Mevr. M.G. van de Burgt – Hütink van:  Achterkamp 7 

     naar: De Pallert 15/1.03 

Mevr. J.C. Lieben – v.d. Waals van:  De Pallert 15/2.08 

     naar: “De Bleerinck”  

                Marelhof 555-15 

      Spehornerbrink 1 

      7812 KA Emmen 

De heer en mevr. R. Unij  van:  Ged. Bargerbeek 2 

     naar: De Pallert 15/1.09 

 

Overleden 

De heer F. Kuipers   G.M. Hütteplein 23 

     04-06-2014 

De heer H. Hindriks   G.M. Hütteplein 13 

     15-06-2014 

De heer J.H. Hans   Europaweg 198 

     20-07-2014 

Mevr. I.J. Engberts - v.d. Deen Westersebos 11 

     22-08-2014 
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   Het stille verwerken  

    
 

Het graf is dicht 

de kille stilte 

dringt door 

de muren  

van je hart 

 

het nooit meer 

neemt ongevraagd 

zijn plaats in 

waar is de rust 

waar Hij van sprak 

 

ver weg is nu 

de levensdag 

in het donker 

ligt verwerking 

stil in je hart 

 

maar in die stilte 

zul je overwinnen  

al duurt het jaren 

God neemt je mee 

naar het morgenlicht 

van de nieuwe dag. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.123rf.com/stock-photo/brandende_kaars.html&ei=RQyLVMTQOsyzUf_QgJgM&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNGSmNnuBHzwKUyZz_-rLOvUTX-dNQ&ust=1418485118846741
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gopixpic.com/600/-kaarsen-in-blik-55u->-kruidnagel-en-kaneel-ecovriendelijke-kaars-50u/http:||lameilleurebougie*com|194-thickbox_default|kruidnagel-en-kaneel-ecovriendelijke-kaars-50u*jpg/&ei=Fg6LVKjUC4r2UoX5gKgG&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNH-fFDg7PiDqlJQ5DPdmiQ7Fm945w&ust=1418485620074689
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Ina van der Welle 

 

 

 

 

 

Jaarprogramma 2015 

 

Ook voor 2015 hebben we weer een gevarieerd 

activiteitenprogramma kunnen samenstellen. 

Onder  “Toelichting op het jaarprogramma”  leest u hierover 

meer.  

Dinsdag 06 januari  Nieuwjaarsvisite 

    Aanvang: 14.30 uur 

 

Woensdag 11 februari Toneelmiddag T.O.G. in  

“De Wolfshoeve”.  

 Aanvang: 13.15 uur 

 

Dinsdag 17 februari Presentatie foto’s Jubileumviering 

 

Dinsdag 31 maart Film: Het Evangelie volgens 

Mattheüs 

 

Dinsdag 21 april Jaarvergadering met broodmaaltijd 

 

Dinsdag 22 september Janna van den Berg 

 Verhalenvertelster uit Rheezerveen 

 

Dinsdag 24 november “Veranderingen in de WMO” 

    Bouko de Groot 

 “Hoe werkt de Voedselbank” 

   Henk Kroon 

 

Toelichting op het jaarprogramma 
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Woensdag 11 februari 

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

seniorenmiddag op woensdag 11 februari in “De Wolfshoeve”. 

Opgevoerd wordt het toneelstuk: “Doktertje spelen” 

De kosten voor deze middag bedragen € 6,00 p.p., dit is inclusief 2  

consumpties. Betalen kan aan de zaal bij binnenkomst.  

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

Opgave graag vóór 16 januari bij Joke van Voorst. 

Dinsdag 17 februari 

Tijdens de jubileumviering op 9 mei vorig jaar zijn er heel veel 

mooie foto’s gemaakt door Geertje Kingma en Rien van Boven.  

Op deze  ledenmiddag gaan wij deze mooie dag opnieuw beleven. 

Aanvang: 14.00 uur 

Dinsdag 31 maart 

De Raad van Kerken organiseert in het Jeugdcentrum aan de  

Europaweg een middag voor ouderen waarin de film “Het Evangelie  

volgens Mattheüs” van Pier Paolo Pasolini wordt vertoond. Een  

verfilming van het leven van Jezus van Nazareth. Alle teksten zijn  

letterlijke citaten. Aanvang 13.30 uur. 

Dinsdag 21 april 

Jaarvergadering met afsluitend een broodmaaltijd. Natuurlijk doen 

 we tussendoor nog iets gezelligs. Aanvang 13.30 uur. 

Dinsdag 22 september 

We kennen haar nog van vorig jaar, Janna van de Berg, de  

verhalenverstelster uit Rheezerveen. Bracht ze toen het prachtige  

verhaal van Jozef, nu maken we o.m. nader kennis met Ruth. 

Aanvang: 14.00 uur 

Dinsdag 24 november 

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken, met de “WMO”. 

Bouko de Groot zit namens de diaconie in de WMO-raad. Hij zit dus  

dicht bij het “vuur” en kan ons de laatste ontwikkelingen vertellen. 

Een ander punt is de “Voedselbank”.  Maandelijks kunnen wij in de  

Kerk iets afgeven voor de Voedselbank, maar hoe werkt het precies? 

Henk Kroon is penningmeester van de voedselbank Z.O. Drenthe.  

Hij laat ons even achter de schermen kijken. Aanvang: 14.00 uur.  
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En dan zijn er natuurlijk nog onze fietsmiddagen en ons busreisje. 

Ook in 2015 gaat dit weer gebeuren. De data zijn nog niet bekend,  

maar wij laten u vroegtijdig weten wanneer dit staat te gebeuren. 

 

 

 

Themaochtenden in het Gewest Drenthe 

 

Maandag 12 januari Voorbeelden van informele zorg 

 Wim Katoen geeft een presentatie over 

informele zorg in “De Monden” 

gemeente Emmen en Heleen Langen 

vertelt over ervaringen van projecten in 

het kader van krimp en ouderen in 

Duitsland – Westelijk Münsterland. 

 

Maandag 16 februari Bloemen en symboliek bij uitvaart. 

 

Maandag 09 maart Spelen met de Drentse taal. 

 Anne Doornbos is Lid van de stichting 

Drentse Toal, is schrijver van veel 

Drentse gedichten en speelt met de 

Drentse Taal. 

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

inclusief koffie /thee en vinden plaats in het Kerkelijk Centrum “De  

Voorhof” in Westerbork. Aanvangstijd 09.30 uur. Eindtijd 11.45 uur. 

 

 

Keuring rijbewijs 

 

Ter informatie geven wij 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 of € 35,00 per keuring. (Tarief voor 2015 is bij ons 

nog niet bekend). 
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Het is ook mogelijk de keuring te laten verrichten door een 

plaatselijke huisarts. Tarieven hiervoor zijn bij ons niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTVERLANGEN 

 

Midden in de donkere weken 

van december, elk jaar weer, 

doet een onverklaarbaar heimwee 

 elk mens verlangen, keer op keer. 

We zien het in de winkel, 

 we zien het op de straat, 

 waar op ieder ledig plekje 

 een boom te fonkelen staat. 

De lichtjes in die bomen 

 helen zij de smart? 

 Of zijn zij een verdoving 

 voor een verlangend mensenhart? 

En dan ineens een echte ster 

 verlicht de donkere nacht. 

 en meldt ons met een lichtglans 

 dat er redding is gebracht. 

Nog liggend in een kribbe 

 als een kind, onschuldig rein. 

 doch met voor elk mens het troostwoord: 

 dat Hij graag in ons wil zijn. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bartholomeusparochie.nl/images/kerst2010.jpg&imgrefurl=http://www.bartholomeusparochie.nl/index.php?p=nieuws&h=146&w=212&tbnid=PWG9T_nZMIVIcM:&zoom=1&docid=0JUXYn3Ere8W3M&ei=O7CMVLW1MYnuaJjsgrAD&tbm=isch&ved=0CGoQMyhiMGI4rAI&iact=rc&uact=3&dur=852&page=17&start=379&ndsp=25
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Laat ons dan bezinnen 

 of ons hart er klaar voor is 

 of er in onze herberg 

 wél plaats voor Christus is. 

 

                                                             Francien 

Nieuws vanuit de Landelijke PCOB 

 

Tijdens de laatst gehouden vergadering van de ledenraad op 27 

november heeft de voorzitter van het landelijk bestuur, de heer Rienk 

van Splunder, kenbaar gemaakt zijn voorzitterschap per direct neer te 

leggen om voor hem moverende redenen. De ledenraad en het 

landelijk bestuur respecteren zijn besluit, maar betreuren dit 

bijzonder. Ook wij kunnen ons hierbij van ganser harte aansluiten. 

In Rienk van Splunder verliest de PCOB een gedreven voorzitter, die 

zich 5,5 jaar volop heeft ingezet voor de belangen van ouderen in 

Nederland. Ook heeft hij de afgelopen jaren met zeer grote inzet en 

betrokkenheid de schouders gezet onder PCOB Nieuwe Stijl. 

De heer Ernst Haitsma treedt op als waarnemend voorzitter. 

 

Informatie vanuit de ledenraadsvergadering van 27 november 

 

Zo u weet heeft Drenthe drie leden in de ledenraad t.w.: Harm 

Lubberts, Klaas Neutel en Klaas Zantingh. 

Klaas Zantingh is voor onze PCOB het eerste aanspreekpunt. 

Van hem ontvingen wij onderstaande informatie over de 

ledenraadsvergadering van 27 november jl.. 

a. Het jaarplan en de begroting 2015 zijn  

            ongewijzigd goedgekeurd. 

b. De vergadering stemde ook in met de kaders  

           voor dit jaarplan en de begroting. Hierin  

          komt ook naar voren dat er afname van de  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.pcob.nl/ledenraad/klaas-zantingh/&ei=2OqKVOmzCcLiaNymgLgD&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNFwgifXKNDSJN2U1tHwT2ZFA2V-Kw&ust=1418476632192744
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beschikbare financiën is, daar het ledental van de PCOB sterk 

daalt. (94.000 in 2014 naar ca 91.000 in 2015). 

c. De bijdrage van de afdelingen aan de landelijke organisatie 

blijft voor 2015 gelijk. ( € 39,00 voor echtparen en 

samenwonenden en € 23,00 voor alleenstaanden). 

d. Voor 2016 is een verhoging van € 1,00 per lid zeer 

waarschijnlijk. 

e. Er wordt gesproken met enkele sollicitanten voor de 

bestuursfunctie van penningmeester. 

f. Door het vertrek van de voorzitter per direct worden 

voorbereidingen in gang gezet voor zijn opvolging in de zin 

van functieprofiel etc. 

g. Herbenoemd als bestuurslid voor de periode van 3 jaar is 

mevr. Geeske Telgen – Swarts. 

h. Voor 2015 heeft de PCOB een collectiviteits-overeenkomst 

voor ziektekostenverzekering afgesloten met Zilveren 

Kruis/Achmea en Pro Life. Met OHRA blijft voor 2015 de 

overeenkomst gehandhaafd. 

i. De landelijke samenwerking van ouderenbonden in CSO 

verband wordt steeds moeilijker, mede omdat er bonden zijn 

die zichzelf menen te moeten profileren. 

Klaas, hartelijk dank voor deze informatie vanuit de ledenraad. 

Op deze wijze blijven we betrokken bij het reilen in zeilen in de 

PCOB.  

 

 

 


