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In een ander licht 

 

De Kerstdagen komen dichterbij. Die staan in een 

bepaald licht: in het licht van gezelligheid en 

samenzijn. Het is goed voor wie dat wil en kan: 

samen zijn met anderen tijdens de Kerstdagen. Het 

is vervelend voor wie tegen zijn zin alleen is met de 

feestdagen.  

Ook ons leven staat in een bepaald licht. Dat kan zijn in het licht van 

dat je blij bent met je familie en vrienden. Het kan zijn in het licht 

van dat je geniet van je kinderen en kleinkinderen. Het kan zijn in het 

licht van het vrijwilligerswerk waar je plezier aan beleeft. Je leven 

kan ook in het licht staan van vervelende omstandigheden. Je hebt 

een slechte gezondheid. Een lieve naaste van je is ongeneeslijk ziek.  

Onze wereld staat in het licht – of je kunt misschien beter zeggen in 

het donker – van de grote stroom vluchtelingen en van de 

terreurdreiging en de terreuraanslagen.  

Het Kerstverhaal speelt zich in het donker van de nacht af. Lucas 

heeft het geboorteverhaal van Jezus niet zo maar een plek in de nacht 

gegeven.  

Hij wil daarin aansluiten bij onze wereld waarin het voor velen nacht 

is. Dat kan het voor ons soms ook zijn.  

We hebben iets bijzonders van de geboorte van Jezus gemaakt. Het 

gaat echter om een gewoon echtpaar dat naar Bethlehem reist. Ze zijn 

niet arm en kunnen juist wél bezittingen hebben. Maatregelen van de 

overheid hebben er toe geleid dat ze de reis moeten maken. Lucas 

vertelt niets over het zoeken naar een onderkomen of het afgewezen 

worden van Jozef en Maria. 

Je kunt lezen: 'omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 

van de stad'. Dat is dus geen afwijzing: er was geen plaats. Je kunt 

ook lezen: 'Maria legde het kind in de kribbe omdat voor hen de 

plaats niet was in de herberg'. Het is niet dat er geen plaats was in de 

herberg. Het is voor de geboorte van Jezus niet de juiste plaats. God 

heeft voor een kribbe voor Jezus gekozen. God wil ook daar zijn 

waar wij in een hoekje van ons leven zitten te piekeren over van alles 

https://www.bing.com/images/search?q=plaatje+kerstkaars&view=detailv2&qpvt=plaatje+kerstkaars&id=DD8AF6F11F0E8E0D7B0CABD0F1DFFF0BA13C70ED&selectedIndex=18&ccid=d24u5DnL&simid=608055233088389345&thid=OIP.M776e2ee439cbd9cbab192a23358e4228o0
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en nog wat. Hij is niet allereerst daar bij ons waar het ons voor de 

wind gaat.  

In de wereld waarin we vertoeven, staat ons leven in een bepaald 

licht. Het wordt belangrijk gevonden om te presteren. Het moet ons 

voor de wind gaan. We moeten een gelukkig huwelijk hebben (is 

natuurlijk ook belangrijk) of in elk geval een kring van vrienden om 

ons heen. Zeker wanneer je niet meer hoeft te werken moet je van het 

leven genieten. Daar hoort toch bij dat je op vakantie gaat of op z'n 

minst weekends weg. Mensen die dat allemaal niet hebben of niet 

kunnen worden al gauw gezien als mensen die het niet gemaakt 

hebben in dit leven.  

De Kerstboodschap zet het leven van ons allemaal in een ander licht. 

In de Kerstboodschap valt het licht niet op rijkdom of armoede, 

gelukkig in een relatie of niet. In de Kerstboodschap valt het licht op 

ieders kwetsbaarheid. In het kwetsbare mensenkind, Jezus, het Licht 

der wereld, ontmoet God ons allemaal. We leven in zijn licht. In het 

leven van Jezus staat de liefde centraal en die is mooi maar 

kwetsbaar. Kwetsbaar en liefdevol Jezus volgen geeft nieuwe kracht.  

Ook al zit je in een donkere periode in je leven: je leven staat wel in 

een ander licht. Dat is het licht van Jezus wiens licht straalt over wie 

of wat verborgen is in het donker. Het licht van Jezus straalt over de 

innerlijke kracht die mensen in alle kwetsbaarheid hebben om de weg 

van Jezus in kwetsbare liefde te gaan en zo verder te komen met hun 

leven.  

We mogen ons persoonlijk leven in een ánder licht zetten dan dat van 

de wereld. We mogen ons leven zetten in het licht van Jezus en we 

mogen elkaars leven zien in het licht van Jezus. Leven in het andere 

licht van Jezus betekent overgave aan de kwetsbare liefde als bron 

van nieuw leven dat gaat groeien. Angelus Silesius heeft ooit gezegd: 

'Christus kan duizend keer geboren zijn in Galilea, maar alles is 

tevergeefs als hij niet geboren wordt in mij.'  

 

Ik wens u/jullie allen Kerstdagen en een nieuw jaar toe in dat andere 

Licht! 

 

Ds. Elly Wisselink 
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Van de voorzitter 

 

Als ik weer een stukje ga schrijven voor ons “Ruggesteuntje” dan 

spelen er vaak heel veel gedachten door mijn hoofd en vechten als 

het ware om voorrang. 

Een drietal wil ik er dit keer wat uitlichten en iets verder uitdiepen. 

Ten eerste heb ik de laatste tijd nogal eens gelezen dat een 

zuivelbedrijf een premie wil geven voor melk die niet geleverd 

wordt. Iedere keer als ik zoiets lees dan vraag ik mij weer af: hoe is 

het toch mogelijk dat een dergelijk voorstel wordt gedaan, want er is 

zoveel behoefte aan goed voedsel en er sterven dagelijks zoveel 

mensen van honger, zowel kinderen als ouderen. Is er dan echt geen 

mogelijkheid om het voedsel beter te verdelen? Moeilijk, maar toch 

noodzakelijk! 

Ten tweede, en dan blijf ik wat dichter bij huis, zijn er weer 

inzamelingen voor de voedselbank. Voorop gesteld; ik heb veel 

waardering voor al die vrijwilligers die zich daarvoor inzetten, alle 

lof! Maar zou zoiets in ons zo goed georganiseerde Nederland nog 

wel nodig moeten zijn?  

Als derde zou ik willen noemen dat vooral veel ouderen zich toch 

wel zorgen maken over de steeds hoger wordende zorgkosten.  

Hierbij is er, volgens mij, een grote taak weggelegd voor de PCOB 

om samen met de Unie KBO deze zorgen onder de aandacht te 

brengen van de landelijke, maar ook de plaatselijke overheden. 

Belangenbehartiging toch! 

Tot slot nog iets over de zekerheid van deze tijd: Het kind Jezus in 

de kribbe waar wij in deze kersttijd weer aan mogen denken. 

Hij kwam voor iedereen en maakt geen onderscheid tussen rijk en 

arm. 

Voor iedereen wil Hij er zijn en iedereen mag bij Hem horen. 

Gezegende Kerstdagen toegewenst en voor 2017 veel Heil en Zegen. 

 

Roelof Staal, voorzitter 
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ZO HEEL GEWOON 

 

 
 

Het kon zelfs niet gewoner, 

een kribbe in een stal. 

          Wie zou nu dáár verwachten 

de Koning van ’t heelal.  

’t Was haast niet te geloven,  

dat wonder, waar gebeurd:  

een hemel die voor even  

wijd open werd gescheurd! 

 

Het kon zelfs niet gewoner.  

Daar moet je God voor zijn,  

om iets heel groots te geven,  

zo simpel en zo klein, 

 je Zoon als Redder sturen  

voor ieder die het wil, 

 niet met trompetgeschal,  

maar onopgesmukt en stil. 

 

Zo kregen wij een teken  

waar onze sterkte ligt:  

gewoon twee kinderogen  

op ’t sterrenlicht gericht.  

Laat ons dus zomaar volgen:  

de weg der wijzen gaan,  

met van die kleine stappen  

achter Gods grootheid aan.  

                                                         

Frits Deubel 
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Financiën 

In de vergadering van de Ledenraad van 16 juni werd vastgesteld dat 

de contributieafdracht aan PCOB Zwolle voor 2017 niet wordt 

verhoogd. Dat blijft dus voor 2017 € 41,00 voor een leefverband en  

€ 24,00 voor een individueel lidmaatschap. 

Als adviescontributie wordt geadviseerd € 60,50 voor een 

leefverband en € 37,50 voor een individueel lidmaatschap. Gelukkig 

worden bij ons de penningen goed beheerd en hebben we enige 

reserve kunnen opbouwen. 

Het bestuur heeft dan ook besloten de contributie voor 2017 gelijk te 

houden aan 2016, zijnde € 52,00 voor een leefverband en € 33,50 

voor een individueel lidmaatschap.  

Voor de leden van de voormalige PCOB afdeling Nieuw-

Amsterdam/Veenoord geldt echter wel een verhoging, daar bij de 

fusie is afgesproken dat de daar toen geldende contributie in stappen 

van 3 jaar zou worden gelijk getrokken met Schoonebeek. 

Voor 2017 geldt voor die leden een contributie van € 49,00 voor een 

leefverband en € 31,50 voor een individueel lidmaatschap. 

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

U ontvangt in januari 2017 een nieuwe acceptgiro voor de contributie 

voor het jaar 2017. 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 2017 een 

gezond en vitaal nieuw jaar. 

Henk Kroon, penningmeester 

 

Verslag van de fietsmiddagen 

Onze eerste fietsmiddag was op 11 mei. Na het vertrek bij het 

Jeugdccentrum gingen we door de nieuwbouw richting Wilmsbrug, 

over de Hanenbergerdiek en via het mooie fietspad naar Ringe. 

Omdat op woensdag bijna alle gelegenheden in die omgeving 

gesloten zijn hadden we zelf koffie en thee meegenomen en 

zelfgebakken cake. Een en ander hebben we ons goed laten smaken 

in het mooie, door de oosterburen gebouwd, onderkomen voor 

fietsers. Vervolgens zijn wij over fietspaden, door de mooie natuur, 
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weer richting Schoonebeek gegaan. Onderweg kregen we natuurlijk 

nog een ijsje. 

Onze tweede fietstocht ging door het Bargerveen. Om 13.00 uur de 

fietsen opgeladen op auto’s en karren en vertrokken naar de 

Stheemanstraat, waar we de auto’s parkeerden. Hier zijn wij op de 

fiets gestapt en over de mooie fietspaden, onder de windmolens door 

en een stuk door Duitsland, weer het Bargerveen ingereden, waar we 

vlak voor de grens een ijsje hebben gegeten. Bij Zwartemeer, in de 

pastorietuin, hebben we koffie met gebak gehad. Hierna hebben we 

onze tocht weer hervat richting Weiteveen. 

Wat is het Bargerveen toch geweldig mooi! 

Op 6 juli was onze derde fietstocht en startten we weer om 13.00 uur 

bij het Jeugdcentrum met de fietsen op de auto’s of in karren en 

gingen we richting het Noordbargerbos. We fietsten langs het 

Oranjekanaal naar Westenesch en over het fietspad naar Diphoorn. In 

Diphoorn aangekomen werden wij op ijs getrakteerd door Koop en 

Jannie Boxem vanwege hun 60 jarig huwelijk. Als felicitatie 

ontvingen zij hier een kaart met daarop alle namen van medefietsers.  

De tocht werd hervat via Erm richting Sleen waar wij bij “De Deel” 

van Roelof Klinkhamer koffie of thee nuttigden met natuurlijk gebak. 

Via de Groningerweg naar Noord-Sleen en over het fietspad door 

Westenesch, achter de nieuwe dierentuin langs, weer terug naar de 

auto’s en karren. Overigens was dit voor ondergetekende, de laatste 

keer want een paar weken later is de kar “geleend” (gestolen) en niet 

weer teruggebracht.  

Op 14 september zouden wij onze 

laatste fietsmiddag hebben, maar door 

het plotseling overlijden van onze 

trouwe medefietster, Annie Altena, 

hebben wij dit een week uitgesteld. 

Dus op 21 september zijn wij om 13.30 

uur vanaf het Jeugdcentrum vertrokken  

naar het museum van Ab Meringa.  

Wat heeft deze man enorm veel oudheden bij elkaar gehaald. Over 

verschillende dingen kon hij ook nog erg mooi vertellen. Na ook hier 
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weer koffie/thee te hebben gedronken, zijn we op de fiets gestapt en 

richting Chinees Restaurant “De Lange Muur”.gegaan. 

Hier stonden al een groot aantal niet-fietsers te wachten. Net als 

andere jaren hebben we daar samen weer genoten van een heerlijke 

maaltijd. Wat fijn dat we dat weer met ca. 50 leden mochten en 

konden doen. We hopen volgend jaar weer een aantal fietsmiddagen 

te organiseren. 

Namens de fietscommissie, Roelof Staal 

 

Een gezellig dagje uit! 

 

Op dinsdag 9 augustus was het weer zover. De PCOB-ers gaan op 

reis met chauffeur Fije van Lanting Tours.  

Juist op het moment dat iedereen zich richting de bus begaf regende 

het pijpenstelen, maar toen we allemaal in de bus zaten werd het 

droog. We vertrokken omstreeks half negen vanaf "'t Aole 

Gemientehoes” en nadat we in Nieuw-Amsterdam nog enkele leden 

hadden opgepikt ging het via de A 34 richting Eelde voor een bezoek 

aan het Klompenmuseum. 

Daar werden we rond 10.00 uur verwelkomd met koffie en koek, dat 

we ons goed lieten smaken. De stemming zat er al goed in. Na de 

koffie werden we opgesplitst in drie groepen. Een groep ging de 

videofilm bekijken, een tweede groep ging naar de werkplaats en een 

derde groep naar de expositieruimte en dat wisselde steeds zodat 

iedereen uiteindelijk overal was geweest. 

Zo er nog iemand van mening was dat alleen in Drenthe de boeren op 

klompen liepen, dan weten we nu 

wel beter. Elke provincie 

vervaardigde zijn eigen soort 

klompen. Maar niet alleen 

Nederlandse klompen van allerlei 

makelij waar te bewonderen ook 

klompen uit geheel Europa en zelfs 

uit Azië en Afrika. Een speciale 

expositie was nu te zien van de 



 8 

Madreñas (klompen) uit Spanje. De oudst bekende klomp dateert uit 

1230 en is in 1997 opgegraven in Amsterdam.  

In de werkplaats staan de klompenmachines opgesteld. Ook staan er 

bijzondere klompen o.a. smokkelklompen en klompen voor mensen 

met voetafwijkingen. Op de videofilm zagen we hoe Ep Wietzes van 

Klompenmakerij Wietzes, (overleden in 1988) de klompen met de 

hand maakte. In 1950 waren er in Nederland nog 1700 

klompenmakers en nu nog 13. Het klompenmuseum beschikt 

momenteel over ca. 2500 paar klompen. Een geweldige uitleg en een 

prachtige collectie om te bekijken. Een bezoek aan het museum is de 

moeite waard. Na zo’n intensieve rondleiding door het museum 

hebben we wel trek gekregen en vervolgen we onze reis naar 

Doldersum, een kleine plaats in het Drents-Friesewoud, waar we 

gastvrij worden onthaald in restaurant “Grenzeloos en Zo”. Eerst een 

“borrel” en toen de warme maaltijd. Soep, schnitzel met aardappelen 

en groenten en een ijsje als dessert. Het was voortreffelijk. 

Inmiddels zat gids Hendrik al op ons te wachten voor een sightseeing 

door de domeinen van de Maatschappij van Weldadigheid. De 

maatschappij van Weldadigheid is opgericht in 1818 door Johannes 

van den Bosch. Paupers uit heel Nederland kregen een nieuwe 

toekomst in de vrije koloniën van Frederiksoord, Wilhelminaoord en 

Willemsoord. Johannes van den Bosch werd geboren in 1780 in 

Herweijnen. In 1800 ging hij Bouwkunde studeren en ging via 

Stockholm naar Indonesië.. In 1810 keerde hij terug naar Nederland 

en ontvouwde hij het plan aan Koning Willem 1 om de verstikkende 

armoede die in Nederland heerste, te bestrijden. Hij kreeg de vrije 

hand om, door het aanbieden van werk, onderdak, scholing en zorg, 

in nieuw op te richten landbouwkoloniën de stedelijke paupers 

perspectief op een beter bestaan te bieden. In oktober 1818 waren er 

53 koloniewoningen klaar en waren er 102 volwassenen en 250 

kinderen. Ze kregen een stuk land om te ontginnen waarmee ze in 

eigen onderhoud zouden kunnen voorzien. Dit viel tegen want de 

westerlingen kenden dit werk niet. Ze verdienden 8 tot 16 stuivers 

per dag koloniegeld waarvan: 1/3 in contanten, 1/3 verplichte 

winkelnering en 1/3 bonnetjes van 2 stuiver. In 1823 waren er al 423 

woningen en 2300 bewoners. In 6 koloniën. Er ontstond industrie, 
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zoals de rotanindustrie in Noordwolde. Het was een prachtige rit door 

een bosrijke omgeving waarbij de gids vol enthousiasme vertelde 

over het wel en wee van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij 

toonde ons ook “Huize Westerbeek” waar Johannes van den Bosch 

heeft gewoond en waar nu nog het kantoor van de maatschappij is 

gevestigd. Om 16.00 uur zijn we terug in Doldersum en drinken we 

nog een kopje koffie of thee in restaurant “Grenzeloos en Zo”. De 

gids wordt bedankt voor zijn interessante rondleiding. Op de 

terugweg werden we, net als voorgaande jaren, door Derkje Welink 

“getrakteerd” op een aantal Drentse anekdotes.  

De voorzitter van de reiscommissie, Roelof Staal, dankt de chauffeur 

en overhandigd hem een envelop met inhoud, Tenslotte dankt Roelof 

Heeling de reiscommissie voor de prachtige reis door de commissie 

georganiseerd. Omstreeks 18.00 uur zijn we veilig en voldaan terug 

in ons eigen mooie dorp. 

Joke van Voorst, een mede-reizigster,  

 

Mutaties ledenbestand 

Verhuisd:  

Mevr. J. Meijering –Askes  van:  Europaweg 125 

     naar: De Pallert 15/ K.1,11 

Mevr. S. Mulder - Kroes  van : Spanjaardspad 16 

     naar: De Pallert 15/ K.2.08 

De heer B. Oosting en  van: Irenelaan 15 

Mevr. A. Blomsma-Keizer  naar: De Pallert 15/K.2.15 

Bedankt als lid: 

Mevr. G. de Boer   Kalffstraat 59 in Erica 

Mevr. G. van Oenen – Harms Duikerstraat 23 in Erica 

Mevr. L. Vugteveen-Heerspink De Pallert 15/K.2.07 in Sch’b. 

Mevr. J. Warrink-Nieuwerweg Europaweg 123-20 in Sch’b. 

Overgekomen van PCOB, Emmen: 

Mevr. R. Drenthen-Masselink         van: Ericasestraat 4, Zuidbarge 

     naar: De Pallert 15/K. 2.04 

Overleden 

Mevr. A. Altena – van het Hof Europaweg 162A 

     08-09-2016 
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Die ons in ’t hart geschreven staan  

en onze dagen deelden,  

ons in de dood zijn voorgegaan,  

zij lieten ons de beelden  

van zoet en droef herinneren,  

van zoeken, hopen, wachten.  

Zal in de starre , koude dood  

hun naam nog overnachten? 

 

De naam, waarmee zij zijn genoemd  

staan in Gods hand geschreven  

en zal door alle donker heen  

toch onuitwisbaar blijven.  

In Christus is hun naam bewaard,  

naar Hem blijven wij heten. \ 

Hij wekt hen uit de slaap en zal  

hen van de dood genezen. 

van Sytse de Vries 

 

 

Jaarprogamma activiteiten in 2017 

Het bestuur heeft voor 2017 weer een gevarieerd activiteiten-

programma weten samen te stellen.. 

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

Dinsdag      10 januari Nieuwjaarsvisite 

    Aanvang 14.30 uur 

Dinsdag     14 februari Ledenmiddag met voorlichting politie 

    Aanvang 14.00 uur 

Woensdag  15 februari Toneelmiddag T.O.G. in “De 

    Wolfshoeve”.  Aanvang 13.15 uur. 

Dinsdag     25 april  Jaarvergadering met broodmaaltijd 

    Aanvang 13.30 uur. 

Dinsdag     12 september Ledenmiddag met informatie over  

    Het Bargerveen. Aanvang 14.00 uur 

Dinsdag     14 november Ledenmiddag. Programma nog nader  

    in te vullen. 
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Toelichting op het jaarprogramma 

Dinsdag 14 februari 

De wijkagent Ben Uneken komt samen met zijn collega ons bijpraten  

over “Veiligheid in en om het huis” (Babbeltrucs, phising mail, etc. 

Woensdag 15 februari 

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

weer een seniorenmiddag. Opgevoerd wordt het toneelstuk “’t Is 

bingo op de camping”. 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 25 april 

Jaarvergadering met afsluitend een broodmaaltijd. Fotoreportage van 

de PCOB reis op dinsdag 9 augustus 2016 naar o.a. het klompen-

museum en een rit door het gebied van de Mij van Weldadigheid,  

Dinsdag 12 september 

Informatie over het Bargerveen. 

Dinsdag 14 november 

Programma nog niet bekend. 

 

Woensdag 22 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. Manon Vanderkaa, directeur van de     

PCOB en voorzitter Rik Buddenderg lichten 

De stand van zaken met betrekking tot de 

Samenwerking Unie KBO/PCOB toe... 

12.30 – 13.30 uur   Lunch 

13.30 – 15.30 uur   Andries Middelbos zal ons op zijn eigen       

serieuze en humoristische wijze mee- 

nemen naar ware en niet-ware gebeurtenissen. 

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. 
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Via onze Nieuwsbrieven wordt e u steeds weer herinnerd aan de 

op handen zijnde aktiviteiten. 

 

Korting op zorgverzekering via PCOB 

 

Onlangs ontving u van de PCOB een brief over de zorgverzekering. 

Nieuw is dat de PCOB nu ook een collectieve zorgverzekering heeft 

afgesloten bij Zilveren Kruis. Met Pro Life was dat al het geval. 

Nu zijn veel van onze PCOB leden, denken we, verzekerd bij het 

Zilveren Kruis. 

Van oudsher was dat” Het Groene Land”, later “Achmea 

Zorgverzekering” en nu dus al een aantal jaren “Zilveren Kruis”. 

Als U hierover tevreden bent is er geen enkele reden om dit te 

veranderen, maar het is wel interessant om daarbij gebruik te maken 

van de kortingen die,  als u PCOB-lid bent, gegeven worden. Op de 

basisverzekering krijgt u b.v. 7,5 % en op de aanvullende verzekering 

10%. 

Het is natuurlijk jammer om dit te laten lopen. 

Stel dat u nu bericht hebt gehad dat uw basisverzekering voor 2017 is 

vastgesteld op € 117,45 per maand, dan zou u met 7,5% korting  

€ 108,64 moeten betalen, dus een voordeel van € 8,81 per maand. 

Voor de aanvullende verzekering geldt dan 10% korting. 

Het is goed om hier eens naar te kijken of te laten kijken door b.v. 

diegene die uw belangen behartigt. 

Stel dat u voor het  “volle pond” bent aangeslagen dan kunt u dit tot 

31 december wijzigen. 

Wat moet u doen: 

- Bel met het PCOB secretariaat in Zwolle. Telefoon: 038-

4225588 

- U krijgt dan van de PCOB een collectiviteitsnummer 

- Met dat collectiviteitsnummer belt u naar het Zilveren Kruis. 

Telefoon 071 3640488 
- U geeft dan aan dat u uw verzekering wilt aanpassen.  

Voor de zekerheid houdt U dan ook het relatienummer van 

het Zilveren Kruis bij de hand. 
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Wilt u vooraf een vrijblijvend adviesgesprek, dat geldt dan met name 

voor aanvullende verzekeringen, neem dan vooraf contact op de 

PCOB adviseurs van Risk Direct, telefoon 030-600 70 95. 

Bereikbaar op normale kantooruren, maar op maandag 28 december 

zelfs tot 20.00 uur. 

Komt u er niet uit en wilt u toch graag zeker zijn dat u de juiste weg 

bewandeld neem dan even contact op met Joke van Voorst, telefoon 

0524-531670 

Joke van Voorst 

 

Samen Verder 

 
 

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) ondergebracht bij de gemeenten. 

De wet is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te 

laten wonen. 

Schoonmaakondersteuning, begeleid wonen, dagbesteding en nog 

veel meer zaken dragen hieraan bij.  

De gemeente Emmen kent tot nog toe het zorgloket waar u terecht 

kunt als u een hulpvraag heeft.  

Deze verwijst u dan naar allerlei verschillende instanties. 

De gemeente vindt dat dit anders moet. Uitgangspunt moet zijn: “De 

cliënt moet geholpen worden en niet verwezen worden naar allerlei 

instanties”.  

Vanaf 1 januari is de gemeente ingedeeld in 6 gebieden. 

Zowel Schoonebeek als ook Nieuw-Amsterdam/Veenoord en 

Zandpol vallen in het gebied “De Velden”.  

In dit gebied is een zgn “Toegangsteam” gevestigd in Nieuw-

Amsterdam aan de Valkeniersweg 81.  

De Toegang is een aparte stichting en onafhankelijk van de 

gemeente. 
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Voor alle duidelijkheid, als u nu al schoonmaakondersteuning heeft 

dan veranderd er voor u niets.  

Thalia is werkzaam in dit gebied en dat blijft ook zo. 

Hebt u nu nog geen ondersteuning, maar denkt u dat op een bepaald 

moment wel nodig te hebben, dan moet u zich melden bij “De 

Toegang”, Telefoon 0800 - 1525 

U hebt hierover kunnen lezen in ‘Emmen Nu”, maar als het goed is 

hebt u ook een folder in de bus gehad, 

Het Toegangsteam gaat dan met u in gesprek, hetzij bij u thuis of 

anders wordt u uitgenodigd in Nieuw-Amsterdam aan de 

Valkeniersweg. Bij dit gesprek mag u iemand meenemen van familie 

of wie dan ook. Hebt u niemand die daarbij aanwezig kan zijn, maar 

u zou dit wel graag willen, dan is er de organisatie MEE die gratis 

met u meegaat en uw belangen behartigt.  

Een Toegangsteam bespreekt samen met u wat er nodig is in uw 

situatie. Zij maakt hiervan een rapport op en bespreekt met u 

waarmee u het beste geholpen kunt worden.  

Vervolgens stelt de hoofdaannemer, voor de Velden is dit “Thalia” 

samen met u een behandelplan op.Daarna geeft de gemeente een 

beschikking af, 

Thalia is de hoofdaannemer en heeft contracten met diverse 

onderaannemers o.a. met Icare en vele anderen. 

In het kort komt het hierop neer:  

Melding bij De Toegang – Onderzoek – Thalia maakt 

behandelplan en gemeente geeft beschikking af.  

Het kan zijn dat u én huishoudelijke hulp nodig hebt én dat er een 

verpleegkundige over de vloer moet komen. 

Deze opereren los van elkaar. Huishoudelijke hulp wordt betaald 

vanuit de WMO en verpleegkundige uit de Zorgverzekering. 

Dat blijft ook zo.  

Kortom er is veel in beweging, maar als u denkt: ik red het alleen niet 

meer, schroom dan niet om contact op te nemen met “De Toegang” 

Telefoon 0800 -1525 gevestigd aan de Valkeniersweg 81 in Nieuw-

Amsterdam en ze maken een afspraak met u.  
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Mooie ontwikkelingen rondom KBO-PCOB 

 

In 2016 kreeg de samenwerking tussen de PCOB en KBO steeds 

meer vorm. Er waren belangrijke mijlpalen: Manon Vanderkaa werd 

benoemd tot nieuwe directeur KBO-PCOB en de vereniging KBO-

PCOB werd officieel een feit met de vaststelling van de nieuwe 

statuten. Woensdag 21 december vergadert de Ledenraad KBO-

PCOB voor het eerst gezamenlijk. In 2017 zetten we ook mooie 

stappen in dit proces. We houden u graag op de hoogte, daarom 

zetten we de belangrijkste ontwikkelingen voor u op een rij. 

Vergaderingen Ledenraad en landelijk bestuur 

Woensdag 21 december is de eerste vergadering van de Ledenraad 

van KBO-PCOB. In 2017 komt de gezamenlijke Ledenraad vier keer 

samen. Omdat de aparte verenigingen van PCOB en KBO vooralsnog 

in hun huidige vorm blijven bestaan, vergaderen de Ledenraden van 

PCOB en KBO ook nog apart.                                                     

Verhuizing en bereikbaarheid verenigingsbureau 

De voorbereidingen zijn achter de schermen al in volle gang: in 

januari 2017 verhuizen de verenigingsbureaus van PCOB en KBO 

vanuit Zwolle en Den Bosch naar een gezamenlijk kantoor in 

Utrecht. Dit nieuwe onderkomen is de thuisbasis van waaruit zowel 

de gezamenlijke organisatie als beide aparte verenigingen worden 

ondersteund. Donderdag 19 en vrijdag 20 januari is de verhuizing. 

Het verenigingsbureau is op deze dagen minder bereikbaar dan u van 

ons gewend bent.                                                                                  

Vanaf maandag 23 januari kunt u ons bereiken op.                                                                                                          

KBO-PCOB 

Europalaan 40 

3526 KS Utrecht 

030-3400 600 

info@kbo-pcob.nl                                                                                

Onder één vlag naar buiten 

Om naar buiten toe duidelijk te laten zien dat we onder één vlag naar 

buiten treden is gewerkt aan een nieuw logo voor KBO-PCOB. Het 

logo is een samenvoeging van de logo’s van PCOB en KBO. Dit logo 

wordt ook al gebruikt op de nieuwjaarsgroet van KBO-PCOB.                                                 

mailto:info@kbo-pcob.nl
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KBO-PCOB in Perspectief 

In de februari-editie van Perspectief (verschijnt eind januari) kunt u 

kennismaken met een nieuwe rubriek:" Aandacht aan de 

samenwerking KBO-PCOB. Op deze manier blijven bestuurders, 

vrijwilligers en leden op de hoogte van de ontwikkelingen en kunt u 

een kijkje nemen achter de schermen. 

 

 

De Herders 

De herders stonden in die nacht vooraan                                        

en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden 

het grote wonder, raakten opgewonden 

van woorden die niet eens werden verstaan. 

 

Men kent de namen van de mannen niet. 

Er staat geschreven dat er herders waren, 

drie, vier of meer, maar na tweeduizend jaren 

zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied. 

 

En het werd waar: de minderen zijn meer. 

Zij hadden geen geschenken meegenomen. 

De koningen zijn later pas gekomen, 

maar herders knielden toen als eersten neer. 

 

Van tranen of van licht, de ogen blind, 

gaven zij zo zichzelf als offerande. 

Met grote, ruwe, moegewerkte handen 

streelden zij zacht het nieuwgeboren kind 

. 

Jos Brink 



 

Bestuurssamenstelling 

 

Naam/Email Functie Telefoon 

R. Staal Voorzitter 0524-531934 

 Algemene doeleinden 

R. Heeling Secretaris 0524-532075  

hillieroelof@hotmail.com Verhuizingen, overlijden en andere zaken. 

H. Kroon Penningmeester 0524-531882 

h.kroon@solcon.nl Abonnementen  

Vacature Vice-voorztitter 

J. Meijering Algemeen bestuurslid 0524-532269 

hjmeijering@hetnet.nl  

J. Weggemans 2
de

 secretaris 0524-531845  

janwegge@planet.nl 

       

R. Bouwers-Rotmensen  Contact met sprekers en spreeksters 0524-533674  

riekiebouwers@outlook.com 

 

A. Drok-Rabbers Contact Nieuw-A’dam/Veenoord 0591-551642 

P. Smit – van Oenen Contact Nieuw-A’dam/Veenoord 0591-552077 

diniesmit@gmail.com 

Overige aanspreekpunten 

R.C. Grobbe-Supheert voor “Lief en Leed” 0524-532074 

A. Gerrits bezorging “Perspectief” + ledencontactblad 0524-531801 

S. Meijering – Mulder Jubilea en verjaardagen 0524-532269  

hjmeijering@hetnet.nl 

G. Wesselink Website 0524-851920  

eilavv90@gmail.com 

J. van Voorst Redactie ledenblad + ledenadministratie 0524-531670  

jokevanvoorst2@gmail.com 
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Gezegende Kerstdagen en 

een Gelukkig Nieuwjaar 


