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‘Eer zij God in onze dagen’ lied 487 

 (liedboek 2013) 

 

Alweer Kerstfeest! Feest van de vrede. Kunnen wij ’t eigenlijk wel 

vieren op een aarde, die nog zo ver van werkelijke vrede af staat? Dit 

is een vraag, die altijd weer opduikt en zeker afgelopen jaar en 

maanden in alle hevigheid. ’t Is een vraag, die al net zo bij het 

Kerstfeest hoort, als de boom en de kerstnachtdienst. Een vraag, die 

wij blijkbaar niet zó serieus nemen, want wij vieren het feest toch! 

Zou het dan goed zijn met de viering van het Kerstfeest te wachten 

tot er wérkelijk vrede op aarde was? Dit feest wil mijns inziens juist 

gevierd worden in een wereld, waar die vrede níet is. Met het oog op 

die wereld hebben de engelen het welbehagen van God over de 

mensen uitgeroepen. Wij, u en ik, staan in Zijn welbehagen, want 

voor ons bracht en gaf Hij zijn Zoon. Dat wil zeggen: God heeft ons 

lief. En dit betékent al vrede! Een beetje vrede. Je kunt zeggen met 

dit Feest: Het zit goed tussen God en de mensen. ’t Is niet de vraag óf 

wij het Kerstfeest zullen vieren, maar hóe! 

Alleen die viering heeft zin, die ons ertoe brengt die vrede ook uit te 

roepen en dragen. Laat het de mensen horen dat God een welbehagen 

in ons heeft. Laat dat blijken in onze levenshouding. Laat het te 

merken zijn in ons leven en samenleven in ons dorp, in onze kerken, 

dat we op vrede uit zijn. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. De 

ervaring leert, dat wij ook tegenkanting ondervinden van sommigen 

die merken dat werkelijke vrede, in het groot en in het klein, vaak ten 

koste van eigenbelang zal gaan.  

En soms zijn wij zelf de tegenkanters. Maar het is niet óns 

vredesidee. ’t Is de vrede van Hem, die zich in Liefde in dat 

Kerstkind naar ons heeft toegewend. Niet door ons, maar door Hem 

zal de vrede dagen! 

 

Gezegende Kerstdagen! 

 

Ds. Chienus Schokker 
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Van de voorzitter 

 

“Alweer bijna een jaar voorbij, waar is de tijd toch gebleven”. 

Vaak hoor je dergelijke uitspraken tegen het einde van het jaar. 

Als je zo terugkijkt op het jaar dat achter je ligt dan vraag je je vaak 

af: wat is er goed gegaan en wat had ik graag anders gezien. 

Een paar gebeurtenissen van het bijna voorbije jaar: 

-De veranderingen in de zorg heeft heel wat onzekerheden teweeg 

gebracht, vooral bij heel veel ouderen. Nog zijn alle vragen niet 

beantwoord en lang niet alle onzekerheden weggenomen. 

-Wel mogen we blij zijn met het besluit van de ledenraden van zowel 

de PCOB als van de Unie KBO over een nog intensievere 

samenwerking. U leest hier verder in dit blad meer over. 

-En dan, al betreft het niet direct onze PCOB, toch hebben we er 

allemaal mee te maken, de grote vluchtelingenstroom, mannen, 

vrouwen en kinderen, wat voor toekomst hebben zij en wie is daar 

verantwoordelijk voor. Vult U het zelf maar in. 

Er zou nog veel meer te noemen zijn, maar wat voor de één heel erg 

belangrijk is, is dat voor de ander niet. 

Toch kunnen wij als PCOB, denk ik, in zijn algemeenheid terug zien 

op een geslaagd jaar waar wij dankbaar voor mogen zijn.  

Terugzien is belangrijk, maar vooruitzien is, volgens mij zeker zo 

belangrijk. Nu ik dit schrijf zijn de adventsweken net begonnen. 

Weken van voorbereiding op het grote gebeuren van Kersfeest, Het 

kind in de kribbe, wat een wonder dat Hij zo tot ons wilde komen.  

Veel zaken in ons leven zijn belangrijk, maar in het kind “Jezus” ligt,  

voor wie in hem geloven, de toekomst.   

Daarom wens ik U allen, zowel als PCOB-lid als persoonlijk 

gezegende kerstdagen en voor 2016 veel Heil en Zegen. 

Roelof Staal, voorzitter 
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    Stralend licht in donk're nacht 

Het licht van Jezus’ heerlijkheid 

omstraalt de mensen wereldwijd 

bereikt elkeen die Jezus kiest 

en zonder spijt zichzelf verliest. 

 

  Wie voor dit kind de knieën buigt 

      aanbidt, vereert van Hem getuigt 

              ontvangt van Hem verlossingskracht 

              een stralend licht in donk’re nacht. 

 

Voortgang samenwerking PCOB Schoonebeek en PCOB Nieuw-

Amsterdam/Veenoord. 

 

In “t Ruggesteuntje” van mei 2015 hebben wij u geïnformeerd over 

het gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen het bestuur van de 

PCOB, afdeling Schoonebeek en het bestuur van de afdeling Nieuw-

Amsterdam/Veenoord. Wij zijn verheugd dat een aanzienlijk aantal 

leden van de afdeling Nieuw-Amsterdam/Veenoord spontaan zijn 

ingegaan op de uitnodiging van de afdeling Schoonebeek voor de 

ledenbijeenkomsten in Schoonebeek. Het voelde erg vertrouwd.  

Op woensdag 18 november jl. zijn beide besturen weer bijeen 

geweest om te bezien hoe we verder willen en kunnen gaan. 

Het was al snel duidelijk dat de wil tot samenvoeging onveranderd is 

gebleven,  

We hebben in bovengenoemde vergadering enkele principebesluiten 

genomen die uiteraard de goedkeuring behoeven van de leden van 

zowel Nieuw-Amsterdam/Veenoord als ook van Schoonebeek. Dit 

dient te gebeuren in afzonderlijke ledenvergaderingen. Een weergave 

van deze besluiten wordt dan met een verzoek tot samenvoeging 

gezonden aan het Landelijk Bestuur van de PCOB. Door 

omstandigheden konden deze ledenvergaderingen nog niet 

plaatsvinden. Wel brengen wij u alvast op de hoogte van de 

principebesluiten. Over de datum, tijdstip en plaats van de 

afzonderlijke ledenvergaderingen wordt u later geïnformeerd. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vandijk.se/index_2006/berichten/fam_nl/kerst/christmas_candle.gif&imgrefurl=http://www.vandijk.se/index_2006/berichten_2006.htm&h=130&w=130&tbnid=sPhA-ov2pfzfCM:&docid=gensy6YbsP16xM&ei=WLRlVobXCMTePK-jtqAL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG49eYlsrJAhVELw8KHa-RDbQ4yAEQMwgpKCYwJg
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Principebesluiten: 

-Na samenvoeging gaan de beide afdelingen verder onder de naam : 

PCOB Schoonebeek-Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

-Na samenvoeging komt er minimaal één persoon uit Nieuw-

Amsterdam/Veenoord in het bestuur. (Annelies Kleijn heeft zich in   

principe hiervoor beschikbaar gesteld). 

-Daar de jaarlijkse contributiebijdragen nogal van elkaar verschillen 

wordt voorgesteld om deze over een periode van drie jaar gelijk te 

trekken. Dit betekent voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord om van  

€ 42,00 per jaar per leefverband op dit moment te komen naar  

€ 52,00 per leefverband een jaarlijkse verhoging van resp.€, 3,50 in 

2016, € 3,50 in 2017 en € 3,00 in 2018. Om voor alleengaanden te 

komen naar € 33,50 betekent dit resp. € 1,75 in 2016, € 1,75 in 2017 

en € 2,00 in 2018. (Zie voor de contributieregeling in Schoonebeek 

onder “Financiën”. 

Dit zijn wel de belangrijkste punten waarover de leden een beluit 

moeten nemen. Over de eventuele datum van ingang en verdere 

huishoudelijke zaken, alsmede de inning van de contributie voor de 

leden van Nieuw-Amsterdam/Veenoord, wordt u dan ter vergadering 

geïnformeerd. 

Over de datum van de ledenvergaderingen ontvangt u nog nader 

bericht, 

Wij hopen op een verdere constructieve samenwerking. 

Bestuur PCOB afdeling Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

Bestuur PCOB afdeling Schoonebeek  

 

Financiën 

 

In juni jl. kregen we vanuit Zwolle het bericht dat de ledenraad op 

dinsdag 09 juni heeft ingestemd met een verhoging van de afdracht in 

2016 van € 1,= voor een individueel lidmaatschap en € 2,00 voor een 

leefverband. De afdracht voor Zwolle is dus in 2016 € 41,= voor een 

leefverband en € 24,= voor een individueel lidmaatschap. Ook werd 

een advies contributie geadviseerd van € 60,50 voor een leefverband 

en € 37,50 voor een individueel lidmaatschap. Gelukkig hebben 
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voorgaande besturen de penningen altijd goed beheerd en enige 

reserves kunnen opbouwen. 

Ook zijn de laatste jaren de contributies niet verhoogd. Helaas heeft 

de gemeente Emmen besloten om alle subsidies beneden de € 1.000,= 

af te schaffen. Wij hebben in 2015 voor het laatst subsidie ontvangen 

in de vorm van een afkoopsom. 

Op 21 april 2015 hebben we dit uitvoerig besproken in onze 

ledenvergadering en bent u akkoord gegaan met een verhoging van  

€ 1,-- per lid per jaar ingaande 01-01-2016. 

De aangepaste contributie wordt dan voor een individueel 

lidmaatschap € 33,50 en voor een lidmaatschap in leefverband € 52--  

Zoals u ziet zijn de bedragen veel lager dan het advies vanuit Zwolle. 

U ontvangt in januari 2016 een nieuwe acceptgiro voor de contributie 

voor het jaar 2016. 

Graag wil ik u danken voor de vlotte en snelle betaling van het 

afgelopen jaar. 

Tot slot wens ik u goede en gezegende kerstdagen en voor 2016 een 

gezond en vitaal nieuw jaar. 

Henk Kroon, penningmeester 

. 

Het was een mooie dag 

 

Het is mooi weer, de zon schijnt. Het beloofd een mooie dag te 

worden. Het is dinsdag 11 augustus als ’s morgens om 8.00 uur de 

bus van de fa. Lanting bij “’t Aole Gemientehoes” klaar staat.  De 

PCOB-ers komen aanrijden of aangewandeld en stappen in. Om 

exact 8.15 uur vertrekt de bus. Onze chauffeur, Jan heet namens de 

fa. Lanting allen welkom “aan boord”. Ook de voorzitter van de 

reiscommissie, Roelof Staal, heet allen welkom, met name onze 

“buitenlandse” gasten uit Emmen, Coevorden, Gees en Valthe. 

We rijden via de A37, de A28 en de A50 in een streep door naar 

Groesbeek, waar we een bezoek gaan brengen aan het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum 1944-1945.  Als we omstreeks 10.30 uur daar 

arriveren worden we verwelkomd met koffie en appeltaart, wat we 

ons goed laten smaken. Daarna aanschouwen we een introductiefilm 

over “Market Garden”. 
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Heel indrukwekkend om te zien en horen wat zich hier rond de 

bevrijding in 1945 heeft afgespeeld. Het 

ging niet allemaal van een leien 

dakje en men had ook te kampen met 

tegenslagen. Na de introductiefilm 

kunnen we op eigen gelegenheid 

rondwandelen door het museum om de 

vaste exposities te bekijken. 

Deze expositie vertoont een soort drieluik: 

a.De bezettingstijd (1938 -1944) met o.m. collaboratie, aanpassing of 

verzet, waarbij zich de vraag opdringt: Wat zou U doen in deze 

situaties? De bezoekers kunnen zelf actief hieraan meedoen.  

b.De bevrijdingsjaren (1944-1945) met o.m. Market Garden, de 

hongerwinter en de liefde die kan opbloeien in oorlogstijd. Denk aan 

het lied: “Trees heeft een Canadees”. 

c.De balans van de oorlog en de actualiteit (na 1945). De trieste 

cijfers van het aantal slachtoffers, de wederopbouw, etc.. 

Om 12.30 uur stappen we weer in de bus om naar restaurant “De 

Gelderse Poort” in Ooij te gaan om onze magen te vullen. De 

voorzitter van de reiscommissie komt met de verrassende mededeling 

dat wij een gratis consumptie kunnen bestellen omdat de 

reiscommissie redelijk goed bij kas zit. Hulde aan de reiscommissie! 

Voor het eten niets dan lof.  

Om 14.30 uur stappen we verzadigd en verkwikt weer in de bus om 

onder leiding van een gids een rondrit te maken door het Historisch 

gebied waarin Market Garden en het Rijnlandoffensief zich 

afspeelde. Onvoorstelbaar wat zich heeft afgespeeld in dit prachtige 

natuurgebied langs de Nederlands-Duitse grens rond Groesbeek en 

Nijmegen. Operatie Market Garden vond plaats van 17 tot 25 

september 1944 en kostte aan 30 000 geallieerde soldaten het leven. 

Er werden duizenden vliegtuigen ingezet. Alleen al op de militaire 

begraafplaats in Groesbeek liggen 2617 geallieerde soldaten 

begraven en op de militaire begraafplaats in Mook liggen 322 Britten 

begraven. Onze vrijheid werd duur betaald en dat mogen we nooit 

vergeten. Onze gids wees ons ook nog op het beeldje van “Kiste 



 7 

Trui” op het raadhuisplein in Mook.” Kiste Trui” is de hoofd-

personage uit een volksverhaal dat zich zou hebben afgespeeld in de 

buurtschap Riethorst bij Plasmolen aan de voet van de 

Mookerheide. Trui was bezeten van de gedachte een schatkist  

met de krijgskas van Lodewijk en Hendrik van Nassau, die bij de 

slag op de Mookerheide in 1574 sneuvelden, te vinden.  

Deze kist zou in de toenmalige moerassen aan de voet van de heuvels  

verborgen zijn. Trui heeft haar hele leven naar de kist gezocht,  

vandaar haar bijnaam “Kiste Trui”. Dag aan dag spitte zij met haar  

spade de grond om, tot ze er simpel van werd.  

De kist met geld is nooit gevonden. 

Aan het eind van de fascinerende rondrit en voordat we onze thuisreis 

aanvaarden, drinken we nog een kopje thee, koffie of frisdrank in het 

Nationaal Bevrijdingsmuseum. De thuisreis verloopt heel 

voorspoedig, mede dank zij onze zeer ervaren chauffeur. Onderweg 

worden we, traditioneel, nog getrakteerd op enkele lachwekkende 

verhalen van Derkje Welink. De voorzitter van de reiscommissie 

dankt de chauffeur voor zijn stuurmanskunst en wegenkennis en 

onderstreept dit met het overhandigen van een envelop met inhoud. 

Tot slot dankt Roelof Heeling de reiscommissie voor de organisatie 

van deze dag en nodigt de reiscommissie, namens alle medereizigers, 

uit om volgend jaar weer een reis te  organiseren. 

Exact om 19.00 uur arriveren we weer in Schoonebeek. 

Het was weer een mooie dag! 

Joke van Voorst 

Vrede op aarde 

Wanneer zal er overal eens vrede komen? 

Wanneer zullen de wapens worden neergelegd 

En zal er een einde de komen aan al dat gevecht? 

Zullen de mensen ooit aan het geweld ontkomen? 

 

“Vrede op aarde, in mensen een welbehagen” 

Zingen we graag met de kerstdagen in de kerk 

Maar het is hier en daar nog steeds een strijdperk 

Hoelang moeten de mensen het nog verdragen? 
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In Irak en ook elders is het nog steeds raak 

En wordt er vaak veel leed en pijn geleden 

Terwijl er aldoor om vrede wordt gebeden 

Het lijkt een uitzichtloze en verdrietige zaak. 

 

Toch blijven we bidden om wereldvrede Heer 

Voor al die gebieden, waar nog altijd oorlog is 

Waar mensen verkeren in angst en droefenis 

O, Heer, geef vrede, wil ons vrede geven Heer. 

Gedicht van Fedde Nicolaï 

Verslag van de fietstochten van onze PCOB 

 

Op 13 mei zijn we om 13.30 uur bij het Jeugdcentrum, onder heel 

goede weersomstandigheden, op onze fietsen gestapt voor onze eerste 

fietstocht. Door de nieuwbouw van Schoonebeek, over de 

Wilmsbrug, kwamen we in Duitsland, In Duitsland heb je veel mooie 

wegen met weinig verkeer. We fietsten tussen de landerijen door 

waar de eerste mais alweer mooi in rijen stond. Na zo.n anderhalf uur 

fietsen werden wij op een ijsje getrakteerd. Wij vervolgden onze weg 

richting Laar om bij “De Arendshoeve” koffie of thee en, natuurlijk, 

gebak te gebruiken. Inmiddels werd het de hoogste tijd om de 

terugweg te aanvaarden. Over het fietsbruggetje achter Weijerswold 

en langs het Schoonebekerdiep  kwamen wij weer voldaan terug in 

Schoonebeek. 

Op 10 juni hebben wij de fietsen achter op de auto’s en op karren 

geladen om in een lange optocht via 

Nieuw-Amsterdam en 

Oosterhesselen naar het mooie dorp 

Gees te gaan. We parkeerden de 

auto’s bij het eveneens mooie oude 

kerkje aan de Dorpsstraat. Direct aan 

de overkant kwamen we al op de 

smalle fietspaadjes in de prachtige natuur terecht. Gelukkig gingen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorpsgezicht_Gees.jpg
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deze smalle zandpaadjes al gauw over op wat bredere verharde 

fietspaden en fietsten we door het mooie bos richting Meppen. 

Natuurlijk moesten we onderweg weer stoppen voor het 

meegebrachte “ijsje”. Doorgereden naar Meppen hebben we, bij de 

inmiddels al goed bekende fam. Tienstra, genoten 

van koffie en thee met het door mevr. Tienstra zelf gebakken gebak. 

Op de terugweg naar onze auto’s kwamen we nog langs de 

“zelfpluktuin” van de familie Renting, die eerder een aantal jaren in 

Schoonebeek heeft gewoond. Natuurlijk moest er even gestopt 

worden daar verschillenden van ons een verse krop sla of wat nieuwe 

aardappelen mee wilden nemen, want van fietsen krijg je honger. 

Terug bij de auto’s werden wij opgewacht door alweer een paar oud-

schoonebeekers nl. Henk en Aafje Adema. Na nog wat bijgepraat te 

hebben was het de hoogste tijd om naar huis te gaan. 

Onze 3
de

 tocht ging weer met de fietsen op de auto’s en karren 

richting Laar voor een tocht door de prachtige natuur langs de Vecht. 

Ergens in de buurt van Wielen werden de auto’s neergezet  en gingen 

we fietspaden op. Onderweg hoorde je vaak: “Jonge, wat is het hier 

ja mooi”. De tijd vloog voorbij en wij waren dan ook snel bij onze 

rustpost “De Heestertanne” voor koffie en thee en, jawel hoor, weer 

gebak en zelfs broodjes met kaas en schink waren voor ons 

klaargemaakt. Vermoedelijk hadden twee van onze fietsters dit al 

geroken want zij scheurden door de bocht, kwamen met elkaar in 

aanraking, vielen allebei, even consternatie. Gelukkig stonden ze alle 

twee weer op en gingen vrolijk verder. Na de kerk en molen van Laar 

en nog een stuk langs de Vecht kwamen we weer bij de auto´s en 

konden we terugzien op een fijne fietsmiddag. 

Op 9 september hadden we weer onze laatste fietsmiddag met als 

afsluiting een buffet bij de Chinees. Deze keer gingen wij om 13.30 

uur van start bij het Jeugdcentrum voor, zoals wij het vaak noemen, 

het rondje Schoonebeek. Maar deze keer hebben we meer kilometers 

in Duitsland gemaakt dan in Nederland, maar dat vond niemand erg. 

Over de Wilmsbrug, bij de Duitse Oliewinning langs, richting 

Emlichheim. Langs het Kanaal weer terug naar de sluis achter 

Vlieghuis, door het oliewingebied van Schoonebeek naar “De 

Vlindertuin” voor koffie en thee. Terug over de Katshaarweg en de  
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nieuwe NAMweg, over het erf van de fam. Wilms naar het Chinees 

restaurant “De Lange Muur”, waar we omstreeks half vijf 

arriveerden. Daar werden wij al opgewacht door een grote groep 

“niet`fietsers”. 

Na een welkomstborrel hebben wij met in totaal 53 personen van een 

heerlijke maaltijd genoten. Wat fijn dat wij het fietsseizoen op deze 

wijze hebben kunnen afsluiten met fietsers, maar ook met hen die 

helaas niet meer mee kunnen fietsen. Hopelijk volgend jaar weer! 

Namens de fietscommissie, 

Roelof Staal 

 

Commissie Lief en Leed 

 

Onze leden van 80, 85, 90 jaar en ouder ontvangen met hun 

verjaardag een kaart van de PCOB, Ook onze zieken worden bezocht.  

Zoals u wellicht wel weet kregen onze leden van 80, 85, 90 jaar en 

ouder met hun verjaardag ook een  lied aangeboden door de EO.  

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat de EO, door de vele 

aanvragen, hier helaas niet meer aan kan voldoen.  

Wij proberen zo goed mogelijk aandacht te besteden aan 

verjaardagen, jubilea en zieken, maar daarvoor hebben wij u hulp 

nodig. Als iemand langdurig ziek is schroom dan niet ons te bellen. 

Wij volgen uiteraard de berichtgeving op de Nieuwsbrief van de  

kerk, maar daarbuiten kan er ook best aanleiding zijn voor een 

bezoekje. Het “omzien naar elkaar” is een van onze speerpunten. 

Telefoonnummers van contactpersonen vindt u achterin dit boekje.  

De commissie Lief en Leed 

 

Mutaties ledenbestand 

 

Verhuisd  

Mevr. J. Eiting-Askes   van :  G.M..Hütteplein 3 

     naar: De Pallert 15 - 214 

De heer H. Pleij   van : Roszenstrasze 35, Ringe 

     naar: De Bank 32 

                7101 RR Winterswijk 
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Bedankt als lid: 

Mevr. M. de Jong-de Boer  De Toeslag 5 

Mevr. G. Schutten- Bonkers  Europaweg 123-9 

De heer en mevr. G Engberts  Kerkeind 21 

Mevr. M.H. Keep – Doeve  De Paller 15 K.2.08 

Overleden 

De heer A. Mulder   Spanjaardspad 16 

     12-07-2015 

Mevr. L. Jonkers-Schutten  Achterkamp 3 

     19-10-2015 

De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 

dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken, 

een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond 

en wij zullen horen, 

en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 

Lied 608 vers 3(Nieuwe liedboek) 

 

Jaarprogamma activiteiten in 2016 

Het bestuur heeft voor 2016 weer een gevarieerd  

activiteitenprogramma kunnen samenstellen. 

Onder “Toelichting op het jaarprogramma” leest u hierover meer. 

Dinsdag      05 januari Nieuwjaarsvisite 

    Aanvang 14.30 uur 

 

Dinsdag     16 februari Ledenmiddag met Ds. Hans Borst uit  

    Sleen. Aanvang 14.00 uur 

 

Woensdag  17 februari Toneelmiddag T.O.G. in “De 

    Wolfshoeve”.  Aanvang 13.15 uur. 
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Dinsdag     19 april  Jaarvergadering met broodmaaltijd 

    Aanvang 13.30 uur. 

 

Dinsdag     13 september Ledenmiddag Mevr. G. Akkerman. 

                 uit Staphorst. Aanvang 14.00 uur. 

 

Dinsdag     15 november Ledenmiddag met Dr. M. Luitse,  

    huisarts.     

    Aanvang 14.00 uur 

   

Toelichting op het jaarprogramma 

Dinsdag 16 februari 

Dominee Hans Borst uit Sleen heeft  meer dan dertig jaar als 

professioneel begeleider als justitie- en gemeentepredikant, docent en 

hoogleraar praktische theologie. allerlei mensen begeleid, zoals 

predikanten en voorgangers, kerkenraden, etc. Hij behandelt voor ons 

het onderwerp: “Houd mij vast”.  

Woensdag 17 februari 

De toneelvereniging T.O.G. organiseert evenals voorgaande jaren 

weer een seniorenmiddag. Opgevoerd wordt het toneelstuk “Back to 

the Sixties”. De kosten van deze middag bedragen € 7,50 p.p., dit is 

inclusief 2 consumpties. Betalen kan aan de zaal. 

De zaal is open om 12.45 uur.  

Dinsdag 19 april 

Jaarvergadering met afsluitend een broodmaaltijd. Natuurlijk doen 

wij tussendoor iets gezelligs, maar dat houden we nog even geheim. 

Dinsdag 13 september 

Gerda Akkerman verzorgt voor ons een Staphorster klederdrachten-

show en vertelt daarbij hoe deze gedragen worden en bij welke 

gelegenheden.  

Dinsdag 15 november 

Dr. M. Luitse, huisarts, spreekt over het onderwerp “Mogelijkheden 

en onmogelijkheden rond het levenseinde” 
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Dinsdag 29 maart Provinciale Ledendag in Westerbork. 

 

Evenals vorig jaar wordt in “De Voorhof’ in Westerbork weer een 

provinciale ledendag georganiseerd.  

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

09.30 – 10.00 uur   Inloop met koffie 

10.00 -  10.15 uur   Opening door de dagvoorzitter 

10-15 – 12.15 uur  Mevr. Els Hekstra, directeur van de PCOB    

vertelt over de intensievere samenwerking 

met de Unie KBO, dan wel de mogelijkheden 

tot een federatie. 

 Verder maken we kennis met Mevr. Hannah 

Bovenkerk, onze nieuwe landelijk voorzitter. 

12.30 – 13.30 uur    Lunch 

13.30 – 15.30 uur    Optreden van Johan Veenstra uit Nijeholtpade. 

               Johan is verhalenverteller en schrijver. 

Voor de lunch wordt een eigen bijdrage van € 10,00 gevraagd. 

U ziet, een informatieve dag, maar ook een dag om elkaar te 

ontmoeten en bij te praten en te genieten van schitterende verhalen. 

 

Via onze Nieuwsbrieven wordt e u steeds weer herinnerd aan de 

op handen zijnde aktiviteiten. 

 

KBO en PCOB gaan samen 

 

De KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote 

seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de 

beide ledenraden op 20 november besloten. De verenigingen hebben 

opgeteld zo’n 300 000 leden. 

PCOB en Unie KBO werken al jaren succesvol samen op diverse 

terreinen, in het bijzonder op het gebied van landelijke 

belangenbehartiging. Sinds 2010 wordt gesproken over intensiveren 

van de (landelijke) samenwerking, b.v. door onderdelen van de 

werkorganisatie samen te voegen. zoals de belangenbehartiging. 
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Daarbij gaat het (vooralsnog) niet over een fusie van beide vereni-

gingen. De PCOB ledenraad heeft op 20 november besloten tot: 

- De oprichting van één verenigingsbureau dat gaat werken 

voor beide verenigingen. 

- Gezamenlijke landelijke belangenbehartiging onder één naam 

KBO-PCOB.  

- De instelling van een tijdelijk transitiebestuur met behoud van 

eigen bestuurlijke structuur van beide verenigingen. 

De opdracht van dit bestuur is de uitvoering van twee 

bovengenoemde besluiten ter hand te nemen. 

Wat betekent het voor ons als leden: Dat als één sterke organisatie de 

belangen van de leden naar buiten toe kunnen worden behartigd. 

De directeur Els Hekstra en de voorzitter Hannah Bovenkerk komen 

ons op 29 maart in Westerbork bijpraten over de voortgang en de 

verdere plannen. 

 

“Dag Blauwe envelop”                             

 

De PCOB, maar ook de Unie KBO en andere 

ouderenorganisaties krijgen veel reacties 

binnen van ouderen die ongerust zijn over het 

verdwijnen van de blauwe belastingenvelop. 

De ouderenorganisaties maken zich zorgen 

over het verdwijnen van de blauwe envelop en 

hebben hun zorgen reeds kenbaar gemaakt bij Staatssecretaris 

Wiebes van Financiën. Op 24 november heeft de Staatssecretaris aan 

de ouderen-bonden toegezegd dat een papieren brief in een blauwe 

envelop van de Belastingdienst in bijzondere gevallen nog steeds 

mogelijk is. Te denken valt dan aan mensen die geen computer of 

internet hebben, digibeet zijn, of niemand kennen die kan helpen. Zij 

kunnen dus altijd nog een papieren brief van de Belastingdienst 

krijgen. 

Voorlopig voor een gewenningsperiode van twee jaar. Dit geldt ook 

voor mensen die al bericht hebben ontvangen dat de blauwe envelop 

verdwijnt. De ouderenorganisaties blijven de vinger aan de pols 

houden en blijven u voortdurend informeren over de verdere stappen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-3bKNqcrJAhXFFg8KHedcBMsQjRwIBw&url=http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=82a928e0-0eb1-4ff4-8694-6ae9685f8d1f&psig=AFQjCNGqcosM-_yY_0YjA7cnNYCi-iqLXQ&ust=1449597355706679
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Van de seniorenraad Emmen (SRE) 

 

In “’t Ruggesteuntje” van mei heb ik een en ander geschreven over 

schoonmaakondersteuning o.a.: hoe en waar schoonmaak-

ondersteuning kan worden aangevraagd, over de cliëntondersteuning 

en de eigen bijdrage. 

Maar als we de kranten lezen en de media volgen kan ik mij 

voorstellen dat u denkt: krijgen we straks überhaupt nog wel 

schoonmaakondersteuning. Vanaf 2016 wordt er fors bezuinigd en 

zorgaanbieders verkeren in zwaar weer. De gemeente Emmen krijgt 

te maken met een bezuiniging van 1,4 miljoen euro op een budget 

van 9,2 miljoen, dat is dus meer dan 10%. Het goede nieuws is dat de 

gemeente voor 2016 hiervoor dekking heeft gevonden. Dus, als het 

goed is, merken de cliënten hier volgend jaar niets van. Wat de 

gevolgen zijn voor 2017 daar wordt nu druk over gesproken met 

allerlei organisaties en adviesraden, waaronder de Seniorenraad. 

Op 16 november vond hierover een werkbijeenkomst plaats.  

Het ging over hoe we dit na 2016 willen inrichten en of daar meer of 

minder geld voor nodig is. Wat verwachten we van elkaar? 

Als belangrijke aandachtspunten kwamen naar voren: 

 Vraag je steeds af wat de behoefte aan zorg is. 

 Benoem de kwetsbare doelgroepen (1
e
 prioriteit en niet d.m.v 

een sluitende begroting) 

 Laat schoonmaakondersteuning ook signalerend werken. 

 Zorg is een economische investering en geen kostenpost. 

 Schoonmaakondersteuning moet een eerste signaal voor 

zorgvragen blijven. Schaf schoonmaakondersteuning niet af. 

Vervolgprocedure is: 

 In januari behandeling in het college van B en W. 

 Adviesraden w.o. de seniorenraad worden betrokken bij het 

uitbrengen van advies. 

 In februari, maart besluitvorming in de gemeenteraad. 

De seniorenraad blijft dit proces met belangstelling volgen en zal 

desgevraagd hierover advies uitbrengen. 

Joke van Voorst, lid Seniorenraad Emmen 
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Wie heeft nog oude PCOB Informatiebladen. 

 

In 1999 is het toenmalige bestuur van de PCOB, afdeling 

Schoonebeek begonnen met het uitgeven van “PCOB 

Informatiebladen”, het huidige  “Ruggesteuntje”.  Nu missen we de 

nummers 3, 4, 5, en 6. Misschien  heeft een van onze oudere leden 

alle nummers bewaard en wilt u deze wel afstaan om onze “collectie” 

te completeren.  

We zouden u hier zeer dankbaar voor zijn. 

Het Bestuur  

 

De Nederlandse taal 

 

De Nederlandse taal is moeilijk: 

Farid rijdt met zijn VW-busje en gezinnetje (Fatima en negen 

schattige kinderen) voor het eerst naar het Noordzeestrand. 

In Scheveningen aangekomen bemerkt hij een bord met de tekst: 

“ Duinweg”. 
‘Nondeju, nondeju!’ sakkert Farid. “Duinen zijn weg”. 

Even later merkt hij een bord met “Strandweg” en daarna met 

“Zeeweg”. “Alles weg”, sakkert hij nogmaals. 

“Wij dan beter teruggaan naar huis, maar nog even iets eten 

onderweg”. 

Komen ze bij een bord “wegrestaurant”. 

Farid heeft het niet meer. Het begint al te schemeren als een 

politiepatrouille Farid staande houdt op de autobaan.  

“Uw rechter voorlicht brandt niet”, meldt de agent. 

“Lamp en licht ook weg!”, sakkert de radeloze Farid. 

“Geen nood”, zegt de agent. “Drie kilometer verderop bevindt zich 

een benzinestation daar kunt u een nieuwe lamp kopen”. 

Farid is opgelucht dat hij geen boete heeft gekregen. 

Even later arriveert hij bij een benzinestation en bemerkt een bord 

met de tekst: “Halo-geen-lampen”………… 

(Overgenomen uit een Nieuwsbrief van de PCOB Emmen) 

 

 


