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We gaan weer op reis ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dinsdag 11 augustus 2015       
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HET GEWONE TELT 

 

Marcus 1 : 16 en 17 

Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en 

Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het 

meer ; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: “Kom, volg mij! Ik 

zal van jullie vissers van mensen maken. 

 

Over Petrus is van alles te vertellen. Visser en aanwezig vanaf het 

begin van het optreden van Jezus. Oorspronkelijk heette hij Simon 

Bar Jona. Jezus noemde hem in het Aramees Keefas, wat in het 

Grieks Petros is en Rots betekent. Hij had een opvliegende natuur. 

Eentje met een grote mond en een klein hartje. Hij was een van de 

spelers in het drama rond het kruis, maar deed ook in het blijspel van 

de Paasmorgen mee. Ten slotte, het is bekend, kwam hij aan zijn 

einde in Rome.  

Petrus, een mens met een speciale plaats in het evangelie.  

In de gewijde kunst wordt hij meestal met kenmerkende voorwerpen 

afgebeeld: boot, vis, haan, omgekeerd kruis, of twee sleutels.  

Petrus, een interessante man: geen zoetsappige heilige, maar alles bij 

elkaar een gewoon mens. Met alle (on)hebbelijkheden van gewone 

mensen. Net als jij, De bijbel windt er geen doekjes om en dat 

bemoedigt tegelijk enorm. Aan Petrus zie je: ook het gewone heeft 

een plek in de bouw van Gods koninkrijk. Het gewone telt. Dus ook 

jij. 

God is een bijzonder architect. Voor de bouw van iets buitengewoons 

gebruikt hij meestal gewoon, alledaags materiaal. 

Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

 en roept ook ons, roept jou en mij, 

om alles op te geven en trouw Hem na te leven. 

 

Uit: Bijna-elke-dagboek voor senioren 
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Van de voorzitter 

 

Als er weer een nieuw Ruggesteuntje wordt uitgegeven hoort daar 

een kort stukje van de voorzitter bij.  

Nu ik dit schrijf ben ik juist thuis gekomen van de 

herdenkingsbijeenkomst voor de gevallenen met de kranslegging bij 

het verzetsmonument en bij de oorlogsgraven hier in Schoonebeek. 

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat wij bevrijd werden. 

Juist op een moment als bij de dodenherdenking word je er weer 

extra bij bepaald wat het betekend om vrij te zijn. 

Zelf heb ik de oorlog niet bewust meegemaakt, maar veel lezers van 

ons Ruggesteuntje hebben aan de lijve ondervonden wat het betekend 

om niet vrij te zijn, maar onderdrukt te worden. 

Daarom is het ook goed dat wij er op gezette tijden bij stilstaan wat 

vrijheid voor ons betekend. En daarom is het ook zo belangrijk dat er 

elk jaar veel schoolkinderen bij aanwezig zijn om bloemen te leggen 

bij graven van vaak nog jonge jongens die onze vrijheid met hun 

leven hebben betaald. Deze jonge jongens mogen nooit vergeten 

worden , niet door ons, maar ook niet door onze kinderen en 

kleinkinderen, of zoals op de liturgie van de herdenkingsbijeenkomst 

stond: 

“Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst”. 

Ook voor ons als PCOB is vrijheid vaak zo heel gewoon. Wij mogen 

en moeten daar heel erg dankbaar voor zijn. Er zijn nog vele landen 

waar een Protestants Christelijke Ouderen Bond geen bestaansrecht 

heeft. Waar ze zelfs om hun Christen zijn worden vervolgd en 

vermoord. Laten wij dan ook met elkaar en voor elkaar in 

dankbaarheid en in vrijheid onze activiteiten ontplooien  

Inderdaad, met elkaar en voor elkaar zoals het refrein van een 

prachtig lied zegt: 

Open je oren om te horen 

Open je hart voor iedereen 

Een goede tijd toegewenst. 

Roelof Staal , voorzitter 
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Jaarvergadering 2015 

 

Dinsdag 21 april hielden we onze jaarvergadering. Na het 

huishoudelijke gedeelte, als jaarverslag 2014, financieel verslag 2014 

en begroting 2015 was er de bestuursverkiezing. Henk Kroon en Jan 

Meijering werden herkozen. Joke van Voorst was aftredend en niet 

herkiesbaar. In haar plaats werd met algemene stemmen verkozen: 

Roelof Heeling. 

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Roelof 

Heeling, geboren in Aalden in 1948. In 1972 

zijn we in Schoonebeek komen wonen ik 

werkte toen bij Blancke. We hebben ook nog 

een eigen bedrijfje gehad nl. een SRV 

wagen. 

Daarna ben ik in Coevorden gaan werken in een machinefabriek. 

Ik ben daar gebleven tot ik gebruik mocht maken van mijn 

vroegpensioen. Sindsdien ben ik heerlijk thuis en heb ik tijd voor 

wat vrijwilligerswerk en nu dus ook voor de PCOB. 

Vervolgens werden door de voorzitter aan drie leden de zilveren 

PCOB speld met bijbehorende oorkonde uitgereikt. En natuurlijk 

hoorde daar ook een bloemetje bij.  

Het ouderenkoor “Zanglust” zorgde voor een verrassing door de 

jubilarissen toe te zingen. Hou je van zingen, dan ben je van harte 

welkom bij “Zanglust”. Neem gerust contact op met Albert Gerrits, 

telefoon 531801. Na de pauze kregen de aanwezigen een aantal foto’s 

van zandsculpturen voorgelegd, uitbeeldende kinderliedjes.  

Het bleek nog niet zo eenvoudig te zijn om terug te gaan in de 

kinderjaren, maar met gezamenlijke inspanning lukte het toch aardig.  

De middag werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
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Jubilarissen v.l.n.r.: 

Johanna Meijering-

Askes, Tina Jonkers-

Schutten en Joke van 

Voorst 

                                                

 

   

        

 

 

 

 

 

 

Ouderenkoor “Zanglust” 

   

   

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2014 

 

In de ledenvergadering van 18 februari hebben we afscheid genomen 

van Albert Sibon. Albert was vanaf 2010 bestuurslid. In zijn plaats is 

met algemene stemmen verkozen Jan Weggemans. 

In de vacature 2
de

 voorzitter hebben we nog niet kunnen voorzien. 

Het bestuur vergaderde 9 keer. Veel aandacht ging uit naar de 

jubileumviering. Voorts waren de ledenmiddagen een vast 

agendapunt. 

Per 1 januari 2014 telde onze afdeling 118 leden. Per 31 december 

2014 bleef de teller staan op 114. In 2014 zijn 7 leden overleden, 
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hebben we 6 nieuwe leden mogen begroeten en hebben 3 leden 

bedankt vanwege verhuizing naar elders of om persoonlijke reden. 

Onze PCOB heeft 27 samenlevingsverbanden en 60 alleengaanden. 

De gemiddelde leeftijd was op 31/12/2014 78 jaar. 

We hielden in 2014 5 ledenbijeenkomsten met als hoogtepunt onze 

jubileumviering op 9 mei 2014.  

Op   7 januari    Nieuwjaarsvisite 

Op  18 februari   Jaarvergadering met aansluitend  

     Janna van den Berg. 

Op  9 mei    Jubileumviering met o.m. Duo Karst 

Op  23 september   Koos Witteveen met het ‘Het militaire       

     ceremonieel rond het huwelijk van 

              Prins Willem Alexander en Prinses Maxima 

Op  25 november   Mevr. Else Nobel  over ouderenmishandeling.                                                    

Met een gemiddelde opkomst van 45 leden mogen we bogen op een 

zeer goede opkomst. De jubileumviering sprong er echt uit met een 

opkomst van 85 leden plus 14 genodigden. Geweldig! 

De dag voorafgaande aan de jubileumviering werd door de 

commissie Lief en Leed een bloemetje bezorgd bij die leden die om 

gezondheidsredenen of vanwege hoge ouderdom niet aanwezig 

konden zijn. Dit werd zeer gewaardeerd. 

10 leden ontvingen de zilveren jubileumspeld vanwege hun 25 jarig 

lidmaatschap. We zien met groot genoegen terug op deze dag. 

Ook in 2014 werden er weer 4 fietsmiddagen georganiseerd. Dit jaar 

onder zeer goede weersomstandigheden. 

Tijdens de fietstochten was er onderweg altijd koffie/thee met gebak. 

Gemiddeld 23 leden namen deel aan de fietsmiddagen.  

Aan het Chinees buffet op de laatste fietsmiddag namen 52 leden 

deel. 

Lina Grobbe nam afscheid van de fietscommissie. Haar plaats werd 

ingenomen door Jantje Hans. De fietscommissie bestaat nu uit: Jantje 

Hans, Roelof Staal en Derkje Welink. 

Op 12 augustus namen 46 leden deel aan de busreis naar de 

zandsculpturen in Garderen en een rondrit door de IJsselvallei onder 

de bezielende leiding van gids Irene.  

Een reis waar met genoegen op werd teruggekeken. 
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Leden van de reiscommissie zijn: Lina Grobbe, Geert Rave, Roelof 

Staal en Derkje Welink. 

De commissie Lief en Leed bestaande uit Mini Bouwers, Hennie 

Dijks, Lina Grobbe, Tina Jonkers en Jantje Wesselink heeft het 

afgelopen jaar vele bezoekjes gebracht aan zieke en zeer oude leden 

van onze afdeling.  

Sara Meijering verzorgde gelukwensen, bij verjaardagen van 80 

jarigen en jubilea. 

Op deze wijze wordt met een klein gebaar inhoudt gegeven aan “Het 

omzien naar elkaar”. 

Wij proberen onze leden optimaal te informeren over alles wat 

gaande is in onze afdeling. Naast het landelijke ledenblad 

“Perspectief”, ontvangen de leden twee keer per jaar “’t 

Ruggesteuntje” en ca. 4 keer per jaar een Nieuwsbrief.  

Riekie Bouwers, Henk Engberts, Albert Gerrits, Roelof Staal, Gerrit 

Thiele en Joke van Voorst zorgen er voor dat deze informatie bij u in 

de bus komt. Albert Gerrits is al jaren de coördinator hiervoor. 

Onze eigen website wordt verzorgd door Greetje Wesselink.  

Deze kan gevonden worden onder www.pcob.nl , kies “in de regio”, 

selecteer: “Drenthe” en daarna afdeling “Schoonebeek”. 

Twee keer per jaar nemen we als bestuur deel aan het Regio-overleg 

met de PCOB afdelingen Emmen, Klazienaveen en Nieuw-

Amsterdam/Veenoord. In dit overleg zijn ook de vertegenwoordigers 

van de PCOB in de Seniorenraad, de WMO-Raad, de Regio-

coördinator en een Ledenraadslid aanwezig. Kortom een breed 

overleg waarin we goed geïnformeerd worden op het gebied van 

belangenbehartiging. 

Voorts is Roelof Staal onze vertegenwoordiger in het OSO, het 

Overleg van de Samenwerkende Ouderenbonden. Het OSO vergadert 

gemiddeld 3 keer per jaar. 

Aandacht wordt o.m. besteed aan het Project “Samen Oud”. De 

Seniorenraad Emmen heeft voor de ouderenbonden twee keer een 

symposium georganiseerd over veranderingen in de zorg.  

De CDA fractie heeft ook één keer per jaar een overleg met de 

ouderenbonden. 
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Op 1 oktober was  de Dag van de Ouderen bij Hotel Van der Valk. 

Een respectabel aantal leden van onze PCOB was hier aanwezig.  

Tenslotte 

Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van onze leden bij het werk 

van de PCOB. Wij  denken hierbij aan allen die zich belangeloos 

hebben ingezet, op welke wijze dan ook. Dit geldt ook voor Bertha 

Doezeman die ons steeds weer zo gastvrij ontvangt.  

Dank aan u allen voor uw deelname aan onze activiteiten.  

Bovenal danken we God die ons als leden in staat stelde iets voor 

elkaar te mogen betekenen. 

 Joke van Voorst, secretaris 

 

Financieel verslag 2014 

 

Inkomsten         Bedrag       Uitgaven    Bedrag   

Contributies  3 432,50        Bankkosten         33,44  

Giften /Donateurs      70,00        Afd. PCOB Zwolle   2.583,70 

Subsidie Gemeente    258,99        Gastsprekers       135.00 

          Zaalhuur       167,50 

          Consumpties        290,60 

          Bestuurskst/drukwerk       284,88 

          Lief en Leed         50,00 

              Afdr. OSO                    18,45 

Negatief saldo     1.568,07       Jubileumkosten minus 

          eigen bijdrage    1.765,99 

        ________

               ________ 

Totaal   5.329,56      5.329,56 

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

 

Lopende rekening 

Saldo     01-01-2014     €   2.428,04 

Saldo    31-12-2014 €       859,97 

      __________ 

Terugval in Kapitaal   €    1.568,07 

      ========= 
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Totaal eigen vermogen 

 Betaalrekening  31-12-2014  €      859,97 

Spaarrekening    31-12-2014  €      821,05 

      __________ 

Totaal eigen vermogen   €   1.681,02 

      ========= 

Begroting  2015 

 

Inkomsten             Bedrag     Uitgaven                   Bedrag  

Contributies      3.332,50 Bankkosten       50,00                              

Giften/donateurs                 50,00      Afdracht PCOB 2.600,00 

Subsidie Gemeente            695,75     Sprekers                         250,00 

Shell Vrijw. Fonds        300,00      Zaalhuur                        180,00 

     Consumpties      200,00 

     Bestuurskosten     150,00 

     Lief en Leed        50,00 

     OSO         20,00 

     Onvoorzien                     100,00 

     Voordelig saldo     778,25 

        _______    ________ 

Totaal        4.378,25                             4.378,25 

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

Opmerking 

Het subsidiebedrag van de Gemeente Emmen voor 2015 is een 

afkoopbedrag. Vanaf 2016 ontvangen we geen subsidie meer. 

 

. Henk Kroon, penningmeester 

 

Contributie 2016 

 

Hoewel onze kaspositie op dit moment niet slecht te noemen is heeft 

het bestuur de leden voorgesteld de contributie vanaf 2016 met 

 € 1,00  per lid te verhogen. Reden hiervoor is het wegvallen van de 

gemeentelijke subsidie vanaf 2016. 

De ledenvergadering heeft op 21 mei ingestemd met het voorstel. 
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Shell Vrijwilligersfonds 

   

Shell medewerkers en gepensioneerden die vrij-

willigerswerk doen kunnen bij Shell een financiële 

bijdrage aanvragen voor de vereniging waarin zij actief 

zijn. Daarmee waardeert de Shell hun bijdrage aan de 

samenleving. Ook als PCOB Schoonebeek hebben wij 

actieve Shell gepensioneerden in ons midden. Een aanvraag voor 

2015 is beloond met een bijdrage van € 300, -. 

Wij zijn de Shell hiervoor zeer erkentelijk en hebben zo de 

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

 

Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe leden 

De heer R. Schelling    ’t Rak 21 

De heer R. Heeling    De Bongerd 21 

Mevr. H. Heeling-Westerhof   Be Bongerd 21 

De heer G.J. Rotmensen   Hankenhofweg 20 

 

Verhuisd (juni/juli 2015) 

De heer en mevr. J. Bouwers   van:   Potmaat 1 

      naar: Spanjaardspad 55 

De heer en mevr. A. Mulder   van:   Spanjaardspad  9 

      naar: Spanjaardspad 16 

Mevr. H.A. de Groote – Eelderink  van:   Kosterijweg 5 

      naar: Spanjaardspad  8 

 

Over van PCOB Klazienaveen 

Mevr. M.H. Keep-Doeve   De Pallert 15 /  K.2.08 

 

Bedankt als lid 

De heer G.J. Wilms    E.E.G. laan 15 

Mevr. T. Wilms-Groeneveld   E.E.G. laan 15 

 

 

http://www.shell.nl/
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Overleden 

Mevr. E. Ellen     Burg. Osselaan 3 

      20-12-2014 

De heer R. Schelling    ’t Rak 21 

      20-01-2015 

Mevr. H. Meijer – Jagt   Andrieserf 7 

      22-01-2015 

De heer B. Witvoet    De Pallert 15 / K.1.12 

      08-02-2015 

Mevr. W. Elbert – Wesselink   De Maten 9 

      25-04-2015 

 

Zij raken niet vergeten 

die over zijn gegaan 

tot U, want in Uw handen 

bewaart Gij hun bestaan. 

Hun namen zijn verzekerd 

in uw gedachtenis, 

Gij zult ze blijven spreken 

tot Die dag aan zal breken 

waarop het wachten is. 

 

Van de PCOB, afdeling Nieuw-Amsterdam 

(Speciaal gericht aan de leden van deze PCOB afdeling) 

 

Voorstel om als afdeling Nieuw-Amsterdam/Veenoord op te gaan 

in een andere afdeling, bijvoorbeeld Schoonebeek. 

Tijdens onze Jaarvergadering, die werd gehouden op woensdag 18 

februari 2015, is er uitgebreid gesproken over onze afdeling. Wij 

ervaren hoe moeilijk het is om jonge senioren bij de bond te 

betrekken. Zij vinden zich nog niet oud genoeg om lid te worden van 

een ouderenbond. Om een bestuur van een afdeling te verjongen heb 

je jongere leden nodig. Maar dat is nu juist het probleem. Die hebben 
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wij niet. Het bestuur heeft toen toegezegd dit probleem aan de orde te 

stellen in een volgende Regiovergadering. 

Op 18 maart 2015 heeft deze PCOB Regiovergadering 

plaatsgevonden. Dat zijn de afdelingen: Emmen,  Klazienaveen, 

Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

In deze vergaderingen wordt besproken wat er zoal in deze 

afdelingen gaande is. 

Het bestuur van afdeling Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft toen de 

situatie van onze vereniging aan de orde gesteld, i.v.m. het feit dat 

het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden die een paar leden 

uit het huidige bestuur willen opvolgen.  

Enkele bestuursleden zijn al behoorlijk op leeftijd en al vele jaren in 

functie. Het is dan ook begrijpelijk dat je het stokje wel eens aan 

iemand anders wilt overdragen. Maar dat is juist het probleem. Er 

valt niets over te dragen omdat er geen leden te vinden zijn die deze 

functies willen vervullen. In deze vergadering zijn wat suggesties 

gedaan, bijvoorbeeld: om als afdeling zelfstandig te blijven 

functioneren, maar met een overkoepelend bestuur van een andere 

afdeling. 

Of: om als afdeling op te gaan in een andere afdeling en Nieuw- 

Amsterdam/Veenoord samen te voegen, met b.v. Schoonebeek. 

De afdeling Schoonebeek was bereid om hierover met ons in gesprek 

te gaan. 

Dit gesprek heeft op woensdag 8 april 2015 in Schoonebeek plaats 

gevonden. Het gesprek was heel open en verliep in een zeer prettige 

sfeer. De afdeling Schoonebeek staat open voor de suggestie om 

beide afdelingen samen te voegen. 

Het bestuur van afdeling Nieuw-Amsterdam/Veenoord geeft de 

voorkeur aan samenvoeging met een andere afdeling om complete 

opheffing en daardoor ledenverlies voor de PCOB te voorkomen. Het 

is van groot belang voor ons als bestuur, te weten wat u als lid van 
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een eventuele samenvoeging vindt. Wij horen heel graag hierover uw 

mening. 

Let wel: het zijn nog maar plannen. Maar dat er iets gebeuren moet 

staat vast! Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden over de 

verdere voortgang van dit plan. 

De PCOB, afdeling Schoonebeek nodigt u uit voor de volgende data: 

Dinsdag 11 augustus 2015 een dagtocht naar het “Nationaal 

Bevrijdingsmuseum” in Groesbeek.  

Als u belangstelling heeft om mee te gaan dan u kunt zich hiervoor 

opgeven. (Zie hiervoor nadere informatie in dit blad) 

Dinsdag 22 september 2015  

Ledenmiddag in Schoonebeek.  

In “’t Ruggesteuntje”,  het eigen afdelingsblad van Schoonebeek,  

vindt u hierover meer informatie. 

Namens het Bestuur Afdeling Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

Annelies Kleijn, secretaresse 

 

Leden van de PCOB, afdeling Nieuw-Amsterdam WELKOM. 

 

Wij hebben als bestuur van de  PCOB, afdeling Schoonebeek, op 8 

april overleg gehad met het voltallige bestuur van de afdeling Nieuw-

Amsterdam/Veenoord, zoals u in het verslag van Annelies Kleijn 

kunt lezen. Het was een prettig, open, verkennend gesprek. Wij staan 

als afdeling Schoonebeek geheel open voor verdere stappen. 

Wij hebben in onze ledenvergadering van 21 april onze leden op de 

hoogte gesteld van dit gesprek. 

Wij begrijpen dat het geen gemakkelijke stap is om eventueel op te 

gaan in een andere afdeling. Het is daarom dat wij hebben 

voorgesteld om u ons “Ruggesteuntje” van mei 2015 aan te bieden 

om u enig inzicht te geven in wat we in Schoonebeek zoal doen. 



 15 

Ook bent u van harte uitgenodigd om met ons op reis te gaan op 

dinsdag 11 augustus. Een uitgebreid programma met kosten en 

vertrektijden leest u in dit blad. Voorts nodigen wij u uit voor onze 

ledenmiddag op 22 september waar verhalenvertelster Janna van den 

Berg onze gast is. Wij kennen Janna van een eerder optreden met het 

verhaal over Jozef. Nu spreekt zij over o.m. Ruth. 

Hierover leest u ook in dit blad v.w.b. plaats en aanvangstijd.  

Met Perspectief van september ontvangt u nog een nadere 

uitnodiging. 

Dit zijn zo een paar handreikingen onzerzijds, maar het is aan u of u 

het met de afdeling Schoonebeek ziet zitten.  

Roelof Staal, voorzitter 

Activiteitenprogramma 2
de

 halfjaar 2015 

 

Dinsdag 22 september Janna van den Berg 

    Verhalenvertelster uit Rheezerveen 

We kennen haar nog van vorig jaar. Bracht ze toen het prachtige 

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

 

Dinsdag 24 november “Veranderingen in de WMO” 

    Bouko de Groot 

    “Hoe werkt de Voedselbank” 

    Henk Kroon 

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”. Regelmatig kunnen we 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. 

 

Beide activiteiten vinden plaats in het Jeugdcentrum en beginnen 

om 14.00 uur. 
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Fietsen met de PCOB 

 

Het voorjaar is bijna voorbij en de zomer is in aantocht. 

Tijd om erop uit te trekken. Voor de fietsliefhebbers hebben we weer 

een aantal mooie fietsroutes uitgezet. 

Als u ons Ruggesteuntje leest hebben we onze eerste fietstocht al 

gehad. Op 13 mei hebben we onder goede weersomstandigheden een 

rondje door Duitsland gemaakt. 

                         
 

Op woensdag 10 juni gaan we voor de tweede keer op pad. Dan 

vertrekken wij met de fietsen achterop de auto’s of in karren om 

13.00 uur bij het Jeugdcentrum en gaan dan de omgeving van Gees 

verkennen. 

 

Op  woensdag 1 juli (let op de gewijzigde datum) gaan wij richting 

Laar in Duitsland. Ook daar langs de Vecht is het een prachtige 

natuur. Wij vertrekken weer om 13.00 uur vanaf het Jeugdcentrum 

met de fietsen op de auto’s en karren.  

 

Op woensdag 9 september hebben wij al weer onze laatste tocht met 

het bekende rondje Schoonebeek afsluitend met een etentje bij  

Chinees Restaurant “De Lange Muur”. Wij vertrekken om 13.30 uur 

bij het Jeugdcentrum. 

Uiteraard zijn ook de niet-fietsers van harte uitgenodigd en welkom 

om 16.30uur (half vijf) aanwezig te zijn bij de Chinees.           
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In verband met het maken van een afspraak bij de Chinees graag 

even opgeven vóór 7 september bij: 

Derkje Welink telefoon 221328 of bij 

Jantje Hans  telefoon 531473 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 

 

 

 

Op reis met de PCOB 

 

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

bustocht te organiseren.  

Deze bustocht vindt plaats op dinsdag 11 augustus. 

We vertrekken om 8.15 uur (kwart over acht) vanaf “’t Aole 

Gemientehoes”. Dat betekent dus: vroeg uit de veren!  

Waar gaan we dan heen? 

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede 

Wereldoorlog. Daarom leek het ons een goed idee  om het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum in Groesbeek te bezoeken. In Groesbeek is een 

modern museum ontstaan, waar je de aanloop naar de oorlog 

meemaakt, je de bezettingstijd ervaart, je de bevrijding viert en de 

wederopbouw ziet van Nederland en Europa. 

Om 10.30 uur worden we verwacht in Groesbeek in het 

Bevrijdingsmuseum. Hier beginnen we met koffie of thee en gebak in 

het Museumcafé. 
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Na de koffie bezoeken wij het Bevrijdingsmuseum. Op boeiende 

wijze wordt hier de bevrijding verbeeld. 

Om 12.30 uur vertrekken 

wij uit Groesbeek naar het 

plaatsje Ooij, waar we om 

12,45 uur aankomen bij 

restaurant “De Gelderse 

Poort” voor een 3-gangen 

diner.  

Om 14.30 uur rijden we 

terug naar Groesbeek om de 

gids op te halen om samen 

met ons de “Battlefieldtour” te rijden langs de landingsterreinen en 

monumenten van Operatie Market Garden, de grootste 

luchtlandingsoperatie ooit.  

Na deze rit door de prachtige natuur, komen we om 16.15 uur weer in 

Groesbeek, waar onze gids uitstapt en wij de terugweg aanvaarden 

met onderweg nog een consumptiestop.  

We hopen omstreeks 19.00 uur weer terug te zijn  in Schoonebeek. 

De kosten van deze, ongetwijfeld mooie tocht, bedragen € 50,00 per 

persoon. U kunt dit bedrag overmaken op rekening van de PCOB nr. 

NL41RABO0110215664 t.n.v. R. Staal. 

Opgave en betaling gaarne vóór 10 juli omdat wij ook de rekening 

van de fa. Lanting voor een groot gedeelte vooraf 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 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Schoonmaakondersteuning 

 

De schoonmaakondersteuning is een voorziening waar veel mensen 

een beroep op doen.  

Over schoonmaakondersteuning is de afgelopen tijd veel te doen 

geweest en niet altijd even positief. Schoonmaakondersteuning blijft 

een maatwerkvoorziening en is dus niet voor iedereen gelijk. 

Vragen of aanvragen om schoonmaakondersteuning. 

Heeft u vragen of wilt u schoonmaakondersteuning aanvragen? Wilt 

u een wijziging doorgeven of hebt u een klacht over de hulp of de 

zorgaanbieder? Neem dan direct contact op met de zorgaanbieder. 

Elk gebiedsdeel in de gemeente Emmen heeft een eigen 

zorgaanbieder. Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Erica en 

Zandpol vallen o.m. in het gebied “De Velden”. 

In dit gebied is “Thalia Thuiszorg” de toegewezen zorgaanbieder. 

Telefoon 0591-745044 

EmaiL: info@thaliathuiszorg.nl 

Ondersteuning aangevraagd? 

Als u ondersteuning aanvraagt bij genoemde zorgaanbieder dan 

maakt de zorgaanbieder een afspraak met u voor een gesprek. Samen 

met u wordt gekeken wat u zelf kan, waar uw omgeving u kan helpen 

en waar moet worden bijgesprongen.  

Heeft u hulp nodig bij b.v. een gesprek over ondersteuning en heeft u 

niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen, dan kunt u (zonder 

kosten) cliëntondersteuning krijgen van MEE Drenthe, een 

onafhankelijk organisatie, die door de gemeente is ingehuurd om 

cliënten te ondersteunen bij gesprekken met o.m. zorgaanbieders. 

MEE Drenthe is telefonisch bereikbaar onder nummer 0592-

303999. 

Eigen bijdrage. 

De eigen bijdrage voor ondersteuning is afhankelijk van de leeftijd, 

het inkomen en vermogen van u en uw partner. Het CAK (Centraal 

Administratie Kantoor) int de bijdrage. De zorgaanbieder, waar u een 

gesprek mee heeft gehad, stuurt uw gegevens door naar het CAK. U 

ontvangt van het CAK dan een brief waarin zij laat weten dat uw 

mailto:info@thaliathuiszorg.nl
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gegevens zijn opgenomen in de administratie van het CAK. U wordt 

gevraagd de gegevens te controleren op juistheid. 

Zorgombudsfunctie 

De zorgombudsfunctie is een onafhankelijke functie ondergebracht 

bij Zorgbelang Drenthe. 

Als u zorg ontvangt van een zorgaanbieder en u hebt een klacht dan 

probeert u de klacht eerst af te handelen met uw zorgaanbieder. Komt 

u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het meldpunt 

Zorgombudsfunctie, Telefoon 050-7271505. 

 

Dag van de Ouderen Gemeente Emmen 

 

De jaarlijkse Ouderendag wordt dit jaar gehouden op woensdag 7 

oktober in Hotel Van der Valk in Nieuw-Amsterdam. 

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

uitje. Dit jaar is wel een speciaal jaar, want de Ouderendag viert 

haar 25-jarig bestaan. De organisatie heeft dan ook voor een 

feestelijk programma gezorgd. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

 

11.00 uur Opening door Burgemeester Bijl uit Emmen 

 

11.15 uur  Lezing van Aleid Rensen, voormalig directeur 

Dierenpark Emmen. 

 

             
’s Middags is er een optreden van het smartlappenkoor “De Traan”  

uit Borger. Niemand minder dan Jans Polling praat deze middag de 

zaak aan elkaar 
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De bovenverdieping staat vol met kraampjes van organisaties die  

zich presenteren met artikelen en informatie gericht op het ouder 

worden. Ook de ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO in de 

gemeente Emmen profileren zich.  

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

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

U hoeft zich niet op teven en de toegang is geheel gratis  

Iedereen is welkom, ook niet-leden. 

U komt toch ook? 

 

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 zijn bij ons niet bekend.  

 

Koppigheid 

 
Een eendenjager leerde zijn hond op het water te lopen. Popelend  

om dit ongelofelijke staaltje aan iemand te laten zien, nodigde hij een  

een vriend uit om een volgende keer mee op jacht te gaan. Hij zei 

niets. Toen hij het eerste schot loste en er een eend uit de lucht viel,  

rende de hond het water op, haalde de eend en bracht hem bij zijn 

baasje.  

“Valt je iets op?” , vroeg de jager gretig. 

‘Ja”, zei zijn vriend, “ik zie dat die suffe hond van jou niet kan 

zwemmen”. 

Uit “Zeep en Soda” van J. John en Mark Stibbe 
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“Mantelzorger” 

 

“Mantelzorger” is een woordje 

dat een wereld in zich draagt 

en meteen al door zijn eenvoud 

eigenlijk geen uitleg vraagt 

als je het eigen kleed der liefde 

zachtjes over and’ren spreidt 

is de naam van “Mantelzorger” 

zeker ook aan jou gewijd. 

 

Ik bewonder zulke helden  

die in onbaatzuchtigheid 

dikwijls doorgaan met hun werken 

als de nacht haar schaduw spreidt 

het zijn de rijken voor de armen 

dragers van en kost’lijk goed 

waar je het wezen van erbarmen 

in volkomenheid ontmoet. 

 

“Mantelzorgers”, wat in stilheid 

voor je naasten is gedaan 

brengt ook in je eigen leven 

ongekende rijkdom aan 

blijf maar zacht je mantel spreiden  

die een medemens verwarmt 

elke weldaad die terugkeert 

liefdevol jouw hart omarmt. 
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Bestuurssamenstelling 

 

Naam/Email  Functie Telefoon 

R. Staal voorzitter 531934  

 algemene doeleinden 

R. Heeling secretaris 532075 

hillieroelof@hotmail.com verhuizingen, overlijden 

 en andere zaken. 

H. Kroon penningmeester 531882 

h.kroon@solcon.nl abonnementen    

Vacature vice-voorztitter 

J. Meijering algemeen bestuurslid           532269 

hjmeijering@hetnet.nl     

J. Weggemans 2
de

 secretaris 531845 

janwegge@planet.nl 

R. Bouwers-Rotmensen  contact met sprekers 533674 

riekiebouwers@outlook.com en spreeksters. 

Overige aanspreekpunten 

Naam Functie Telefoon 

R.C. Grobbe-Supheert voor “Lief en Leed” 532074 

A. Gerrits bezorging “Perspectief” 531801 

 en ledencontactblad. 

S. Meijering – Mulder jubilea en verjaardagen 532269 

hjmeijering@hetnet.nl 

G. Wesselink website 851920 

Eilavv90@gmail.com 

J. van Voorstredactie  ledenblad  531670 

Jokevanvoorst1@gmail.com ledenadministratie 

Bankrek.nr.NL 68 RABO 0110 2828 84 

t.n.v. PCOB-afdeling Schoonebeek 

Landelijk Bureau PCOB, Zuiderzeeweg 19, 8017 JV Zwolle  

Telefoon: 038-4225588 
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