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Licht 

 

Zo langzamerhand leven we toe naar Kerst, het feest van licht in 

donkere dagen, hier op het noordelijk halfrond ook echt letterlijk. De 

kortste dag van het jaar is er bijna. We maken het licht in onze huizen 

en in onze straten. Kerst doet wat met de meesten van ons, ja het kan 

stress opleveren en behoorlijk wat. Wat doen we dit jaar en met wie? 

En hoe en waar? Maar Kerst kan ook betekenen dat het van binnen, 

in je hart, net wat lichter wordt, net wat warmer, ook voor je naasten. 

Net wat meer aandacht voor eenzamen en ouderen. Er zijn bijzondere 

kerstmaaltijden en extra vieringen. Het leger des Heils springt in het 

oog en ook de extra acties voor de voedselbanken in de regio. De 

reclames en films op tv spelen daar natuurlijk op in wat in zichzelf 

ook weer tradities oplevert. Zoals de standaard films en natuurlijk Al 

you need is love! 

Maar dat is het niet alleen. Kerst voert ons terug naar de bron van het 

licht. Lang geleden geboren, een babytje in een stal, Jezus Christus, 

Zoon van God. Hij wordt het licht der wereld genoemd. 

Het wordt licht in de nacht. De hemel gaat open en in de hemel is 

geen duisternis, het licht breekt door, het kan niet anders.  

Alleen licht kan duisternis laten verdwijnen, maar nog meer 

duisternis kan nooit licht verdrijven. Licht is iets in zichzelf, 

duisternis niet. Duisternis is de afwezigheid van licht.  

Een beroemd citaat van ds. Martin Luther King, (de dominee die in 

de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw vocht voor gelijke 

rechten voor alle mensen) luidt:  

‘Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen het licht is daartoe 

in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in 

staat’.  

Licht in donkere tijden en veel liefde als het zwaar wordt, dat wens ik 

u voor de Kerstdagen en voor 2019. 

 

 

Ria Dekker-Averesch 

Kerkelijk Werker PG Schoonebeek 
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Van de voorzitter 

 

Het jaar 2018 loopt ten einde. De bladeren zijn nagenoeg van de 

bomen. Het is ’s avonds vroeg donker. Wat gaat zo’n mooie zomer 

dan toch weer snel voorbij. 

Het is nu Advent, een tijd van verwachten.  

                 Advent is dromen 

               dat Jezus zal komen, 

                  Dromen van vrede 

             voor mensen van heden. 

                 Advent is dromen 

                dat Jezus zal komen. 

Als u dit leest staan de Kerstdagen voor de deur en is de geboorte van 

het Kind nabij. Kerstbomen worden opgetuigd en de hele dag klinken 

er kerstliederen door de radio. Een gezellige tijd, maar voor 

sommigen misschien ook een tijd ven eenzaamheid omdat ze aan 

huis gekluisterd zijn of omdat er nog veel verdriet in hun hart is over 

het wegvallen van een geliefde of omdat ze zelf kwakkelen met hun 

gezondheid en de deur niet uit kunnen. Laten we ook in deze tijd 

omzien naar elkaar. In deze tijd even een kaartje sturen of een klein 

bezoekje brengen kan zo heel veel betekenen. 

In het afgelopen jaar zijn ons als PCOB ook een aantal leden 

ontvallen. Zij laten ook in onze vereniging een lege plaats achter, 

maar tegelijkertijd mogen we ons verheugen over een flink aantal 

nieuwe leden. Hier zijn we erg dankbaar voor. 

Terugkijkend naar het afgelopen jaar zijn er veel dingen om dankbaar 

voor te zijn. 

Zo hebben we een aantal goedbezochte, gezellige ledenmiddagen 

gehad, een viertal mooie fietstochten en “last but not least” een 

prachtige reis, U leest hier meer over in dit blad. 

Medio 2018 moesten we afscheid nemen van onze vaste 

vergaderplek, “Het Jeugdcentrum “ aan de Europaweg en dachten 

onze intrek te kunnen nemen in de prachtig verbouwde “Dorpskerk” 

aan de Europaweg, maar dat zat er niet in. Niet omdat we daar niet 

welkom waren, maar gewoon omdat wij te groot zijn voor de 

lokaliteit daar, Een “luxe” probleem dus. 
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We vergaderen nu in, tot ieders volle tevredenheid, “’t Aole 

Gemientehoes”. We worden daar allerhartelijkst ontvangen en aan 

service ontbreekt  niets. Ik hoor ook van onze leden hierover heel 

positieve geluiden.  

Onlangs hebben we als bestuur kennis gemaakt met onze nieuwe 

regio-coördinator van de PCOB, Jaap Dost. Een regio-coördinator is 

een verbindende factor tussen een PCOB-afdeling en de Landelijke 

PCOB. Ik moet eigenlijk zeggen tussen de afdelingen en de 

Landelijke KBO-PCOB.  (verderop in dit blad stelt hij zich even aan 

ons voor). KBO en PCOB “verkeren” al enkele jaren samen. Tot een 

“huwelijk” is het nog niet gekomen, maar de samenwerking wordt 

wel steeds hechter.  

De eerstvolgende stap is dat ingaande 2019 ons ledenblad nu echt één 

blad is. De verschillende inlegvellen voor KBO en PCOB zijn er niet 

meer. In het laatste nummer van KBO-PCOB Magazine leest u hier 

meer over. Ook in de gemeente Emmen proberen we met de KBO 

meer op elkaar af te stemmen. Zo hadden we met de Dag van de 

Ouderen als PCOB afdelingen en KBO afdelingen één stand waarin 

we ons samen presenteerden. Dit is ons prima bevallen. Ook 

vergaderen we één keer per jaar, in het voorjaar, als besturen van 

PCOB en KBO afdelingen in de gemeente Emmen gezamenlijk. 

Soms ook gezamenlijk met iemand van het Landelijk bureau. In onze 

a.s. februariledenmiddag mogen we Pastoor Tjepkema begroeten, die 

ons iets gaat vertellen over Iconen. Wij protestanten verbinden 

Iconen meestal met het Rooms Katholieke geloof, echter dat ligt toch 

wel wat genuanceerder. Laten we ons laten verrassen over dat wat 

Pastoor Tjepkema  hierover te vertellen heeft.  

Ik wens U allen vanaf deze plaats Gezegende Kerstdagen en veel 

Heil en Zegen voor 2019. Graag nodig ik U van harte uit voor de 

Nieuwjaarsvisite op dinsdag 8 januari in “’t  Aole Gemientehoes”.  

 

Joke van Voorst, voorzitter 
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Even voorstellen.  

 

Even voorstellen: Mijn naam is Jaap Dost. Ik 

ben geboren in 1946 in de 1e Exloërmond, en 

sinds 1968 getrouwd met Siena Ruiter. 

Samen hebben we een zoon en een dochter en 

zeven kleinkinderen mogen ontvangen. Na 

het behalen van het diploma aan de 

Middelbare Landbouwschool in Emmen, ben 

ik op de ouderlijke boerderij gaan werken, en 

daarbij nog tal van avondcusussen gevolgd. Ik heb vele functies 

mogen vervullen in kerk en maatschappij. Nadat wij met ons 

akkerbouw en pluimvee bedrijf waren gestopt zijn Siena en ik in 

2007 lid geworden van de PCOB afdeling Odoorn. Ik ben daar al 

spoedig tot het bestuur toegetreden en bekleed met veel plezier de 

functie van voorzitter. Vanuit deze functie schuif ik ook aan bij het 

OSO Borger-Odoorn. Daarnaast ben ik o.a. penningmeester van de 

Stichting PlusBus Borger-Odoorn en voorzitter van de Stichting 

Streekbelangen 1e Exloërmond. Formeel ben ik vanaf maart van dit 

jaar regiocoördinator in de nieuwe organisatie KBOPCOB. Echter 

moest ik eerst nog in september mijn functie als ouderling in de 

Protestantse Gemeente Exloërmond neerleggen, alvorens ik aan een 

nieuwe functie kon beginnen. Nu wil ik graag kennismaken met de 

besturen van de afdelingen in Zuid-Oost Drenthe. Enkelen van u 

hebben mij al uitgenodigd een bestuursvergadering bij te wonen. Ik 

wil trachten een aanspreekpunt te zijn voor de afdelingsbestuurders 

en hoop vooral een verbindende functie te mogen hebben tussen de 

afdelingen, die in sommige gevallen te kampen hebben met een 

teruglopend aantal leden en afdelingbestuurders. Wanneer we er 

samen de schouders onder zetten om de KBO-PCOB zichtbaar te 

maken, kunnen we de belangen van de Senioren in onze mooie 
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provincie Drenthe met z’n allen goed behartigen. Ik ben telefonisch 

te bereiken op het nummer 06-51193036 of 0599-671385 en per e-

mail: j.dost1@kpnplanet.nl 

Jaap Dost, Regiocoördinator. 

 

Financiën 

 

De contributieafdracht naar het verenigingsbureau KBO-PCOB van 

KBO-leden  en de PCOB-leden ligt op verschillend niveau. Op 

voorstel van het Landelijk Bestuur heeft de Ledenraad besloten de 

contributieafdracht van de  KBO-leden  en de PCOB-leden  vanaf 

2019 naar elkaar toe te laten bewegen. 

Concreet wordt de contributieafdracht aan het KBO-PCOB bureau 

voor PCOB-leden  

€ 2,50 lager ( naar € 21,50 per individueel lid en € 38,50 per 

leefverband)  

De contributieafdracht van KBO leden naar het landelijk bureau 

wordt met € 1,25 per lid verhoogd. 

Door het bestuur van de afdeling “Schoonebeek-Nieuw-

Amsterdam/Veenoord” is besloten de contributieafdracht voor 2019 

te handhaven op de hoogte van 2018 en wel € 33,50 per individueel 

lid en € 52,00 voor een leefverband. 

U ontvangt in januari 2019 een acceptgiro voor de contributie over 

het jaar 2019.  

Graag wil ik u, mede namens de vorige penningmeester, Henk 

Kroon, bedanken voor de vlotte en snelle betaling van het nu bijna 

afgelopen jaar. 

Tot slot wens ik u goede en gezegende kerstdagen en voor 2019 een 

gezond en vitaal nieuw jaar.  

Berend Jan Schutten, penningmeester 

 

 

 

 

mailto:j.dost1@kpnplanet.nl
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Verslag van de fietsmiddagen 

 

Ook dit jaar hebben wij als fietscommissie weer een viertal 

fietsroutes  uitgezet, maar alleen de eerste en laatste zijn gegaan zoals 

we hadden bedacht. 

De eerste was op 7 mei met als startplaats bij Jantje Hans in de 

Westersebos. Onder prachtige weersomstandigheden fietsten we over 

de Klaassensweg en de sluis in het Stieltjeskanaal, langs de camping 

op Zandpol. Dan door een prachtig natuurgebied naar het 

Rigteringsbos, waar we werden getrakteerd op ijs. Vervolgens door 

het Rigteringsbos, over de spoorweg naar de Verlengde  

Hoogeveensevaart. Een stukje door Veenoord naar “De Schalm” voor 

koffie of thee met een plak cake. Nadat wij weer waren uitgerust en 

voldoende bijgepraat zijn we weer op de fiets gestapt richting de 

Westersebos.  

Onze tweede tocht, op 19 juni, was gepland richting Westenesch en 

Noord-Sleen.  

Ondergetekende, goed bekend in dit gebied, had deze tocht alleen 

uitgezet en afspraken gemaakt voor een pauze voor koffie en thee 

met wat extra’s, want deze keer zouden ook de niet-fietsers weer bij 

ons aansluiten. 

Jammer genoeg werd ik door spit in de rug geveld en kon bijna niet 

meer lopen, laat staan fietsen. Gelukkig wisten Derkje en Jantje nog 

wel een andere route door Duitsland en ze 

konden ook nog terecht bij, het ons inmiddels 

al goed bekende , “Landgasthof 

Heester Tenne”.  

 

 

Daar hebben de fietsers, maar ook een groot aantal niet-fietsers met 

veel plezier genoten van de koffie/thee en de door de gastvrouw zelf 

gebakken taarten  en heerlijke broodjes. 
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`                

Onze derde tocht, op 4 juli, was gepland door het Bargerveen, maar 

bij de voorbereiding bleek dat een heel stuk fietspad  nog niet klaar 

was en door het mulle zand fietsen was geen doen. Ook toen werd 

weer uitgeweken naar een andere route. Dit keer in de buurt van 

Dalerpeel. Met de fietsen achterop de auto werd om 13.00 uur gestart 

bij het jeugdgebouw richting Dalerpeel. Vandaar door de bossen en 

de mooie natuur naar Schoonhoven waar 

op de veranda aan het  mooie meer, 

koffie/thee werd gedronken. Evenals alle 

voorgaande fietstochten konden we 

genieten van prachtig zomerweer. 

Onze laatste fietstocht was op 12 september met, zoals wij het vaak 

noemen, het bekende “rondje Schoonebeek”, maar dit keer was het 

meer een ”rondje Duitsland”.  

Om half twee vertrokken we vanaf het jeugdgebouw ( misschien 

vanaf deze plaats wel voor de laatste keer) door de nieuwbouw, over 

de Wilmsbrug, naar Klein Ringe, waar we de zelf meegebrachte 

koffie met koek hebben genuttigd in één van de goed ingerichte 

“rustplaatsen” langs de weg. Via een mooie route over de 

“Hahnenbergerdiek” weer terug naar Schoonebeek waar we om 

precies half vijf bij Chinees Restaurant “De Lange Muur”  

arriveerden. 

Daar waren inmiddels ook al een groot aantal niet-fietsers of niet-

meer-fietsers aangekomen. Na een welkomstdrankje hebben wij met 

53 personen genoten van een heerlijk buffet,  Wat is het toch mooi 

dat je zo als fietsers en niet-fietsers ook in de zomer samen kunt 

genieten van deze mooie momenten.  

Hopelijk volgend jaar weer. 

De fietscommissie, Roelof Staal, Derkje Welink en Jantje Hans. 

 

    . 
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Op reis met de PCOB 

 

Hoe warm het was ……, hoe interessant  ……….. en hoe gezellig. 

 

Het zou een van de warmste dagen worden van de zomer 2018, maar 

dat zal ons niet deren. Integendeel! 

Deze keer moeten de leden uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord als 

eersten instappen en om er zeker van te zijn dat alles vlekkeloos 

verloopt stapt ook de voorzitter van de reiscommissie bij de 

benzinepomp van Vugteveen in de bus van Lanting. 

Om exact 8.30 uur arriveert de bus in 

Schoonebeek en stappen de medereizigers 

uit Schoonebeek in.  

Dan vertrekken we met 46 personen 

richting Hellendoorn.  

We worden in de bus namens de firma 

Lanting welkom geheten door onze 

chauffeur van deze dag, Leo Lamberts en door de voorzitter van de 

reiscommissie, Roelof Staal.  

Het eerste doel is het Blikken-museum 

Marle in Hellendoorn.  

Via een mooie toeristische route 

arriveren we daar rond  

10.00 uur. Toen we uit de bus stapten 

voelden we pas hoe warm het was, want 

in de bus was het door de airco heerlijk 

koel. Op het terras van het museum, onder de bomen, was het ook 

goed toeven en lieten we ons de koffie met krentewegge goed 

smaken.  

Het blikkenmuseum Marle is van oppervlakte 

niet bijzonder groot, maar het aantal blikken 

en bussen is ontelbaar. Blikken die misschien 

bij ons nog in de kast staan, maar ook blikken 

uit ver vervlogen tijden, soms met mooie 

opschriften. 

Ook koffiemolens ontbreken niet.  
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Ondertussen is er nog volop gelegenheid om 

gezellig op het terras een drankje te consumeren. 

Zo te zien genieten de kippen ook van ons 

bezoek. Ze scharrelen gezellig rond en pikken 

hier en daar een graantje mee. 

Dan is het tijd om weer in de bus te stappen om 

onze route te vervolgen naar Nijverdal waar ons in restaurant “Het 

houten paard” een heerlijke maaltijd wacht. Het eten is uitstekend en 

de service perfect. Omdat het zo warm is komt de ober spontaan 

langs de tafels met glazen helder, koel water. Wat een service!  

Na het eten stappen we weer in de bus en stapt ook onze gids voor 

deze middag, Anton, bij ons in. 

We rijden over de Holterberg naar de Canadese Begraafplaats, een 

stukje Canada op de Holterberg.  
Het ereveld 'De Canadese Begraafplaats Holten' op de Holterberg, is 

één van de indrukwekkendste herinneringen aan de Tweede 

Wereldoorlog. In het voorjaar van 1945 waren het overwegend 

Canadese troepen die na vijf jaar van onderdrukking zorgden voor de 

bevrijding van Noord- en Oost-Nederland. Door de inzet van de 

toenmalige burgemeester van Holten en het Ministerie van Oorlog 

werd bewerkstelligd dat een stukje Nederland aan het Canadese 

Gouvernement werd geschonken om de omgekomen soldaten een 

passende laatste rustplaats te geven. Nog steeds is de begraafplaats 

een stukje Canadees grondgebied. Op de Canadese begraafplaats 

vinden 1394 militairen hun laatste rustplaats.  

We genieten met volle teugen tijdens onze tocht over de 

Sallandseheuvelrug. Anton wijst op allerlei interessante 

bezienswaardigheden. Een schitterende omgeving en in een heerlijk 

koele bus, wat willen we nog meer!  

Na onze rondrit drinken we nog een kopje 

koffie/thee of fris in “Het Bonte Paard” en 

keren daarna voldaan huiswaarts. Onderweg 

vertelt Derkje Welink, traditiegetrouw, nog 

enkele leuke Drentse anekdotes/verhalen en 

zo zijn we ongemerkt weer terug in 

Schoonebeek en vervolgens in Nieuw-
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Amsterdam/Veenoord.  

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

voor de rit deze dag en overhandigd hem een envelop met inhoud. 

Ook de reiscommissie wordt bedankt voor deze  mooie reis. We 

verheugen ons nu alweer op volgend jaar.  

Een medereiziger 

 

 

Mutaties ledenbestand 

 

Nieuw leden: 

Dhr. J Wenny    Europaweg 186 

Mevr. M Meier-Millekamp  Kooikerlaan 84 

Mevr. I. Postma-Klifman  De Beeklanden 38 

Dhr. J. van Engen   Laan v.h. Kinholt 144, Emmen 

Mevr. R. Veenstra- Albers  G.M. Hütteplein 17 

Mevr. W. Niers-Hulshof  Spanjaardspad 21 

Dhr. C.A. Admiraal   Beekpunge103 

Mevr. E.Admiraal-Jonker  Beekpunge 103 

Verhuisd: 

De heer en mevr. G. Trip  van: G.M. Hütteplein 13 

     naar:   Europaweg 122A 

Mevr. A. Kuipers-Baas  van: G.M. Hütteplein 23 

     naar: G.M. Hütteplein 13 

Bedankt als lid: 

Mevr. A. Jonkers-Matena  De Pallert 33 

Mevr  A. Boels- de Groot  Karel Palmstraat 8 Nw-A’dam 

 

Overleden: 

Mevr. W. Schutten   Europaweg 123-17 

     19-06-2018 

Mevr. J.H. Setz-Naber  Zijtak W.Z. 51 Nw-A’dam 

     05-07-2018   

Dhr. W. Vugteveen   Burg. Gratamaplein 4 Veenoord 

     31-07-2018    

 



 11 

God heeft mij zijn Zoon gegeven 

Door ’t geloof nam ik Hem aan 

Ja, ik weet het, ik zal leven, 

En door Hem ten hemel gaan 

 

Jaarprogamma activiteiten in 2019 

Voor 2019 staat er weer een gevarieerd programma genoteerd. 

 

Dinsdag 8 januari   Nieuwjaarsvisite  

    Aanvang 14.30 uur (half drie)  

    Plaats: “’t Aole Gemientehoes”  

 

Dinsdag 19 februari  Ledenmiddag met  

Pastoor T.T. Tjepkema, Coevorden.  

Aanvang 14.00 uur. (twee uur) 

    Plaats: “’Aole Gemientehoes”. 

 

Woensdag 20 maart  Toneelmiddag T.O.G. in 

    “Aole Gemientehoes”.  

Aanvang 13.45 uur  

 

Dinsdag 23 april  Jaarvergadering met broodmaaltijd. 

Mevr. S. Bal geeft een korte 

toelichting over het zorghorloge. 

    Aanvang 13.30 uur ( half twee) 
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Dinsdag 17 september Natuurlezing over Roemenië door 

    Foto A. Booi uit Gees.  

Aanvang 14.00 uur (twee uur) 

 

Woensdag 2 oktober Dag Van de Ouderen bij Van der 

Valk in Emmen. 

 

 

Dinsdag 19 november Notaris Fissering  Nieuw-Amsterdam  

over het Levenstestament en 

Erfrecht. 

Aanvang 14.00 uur. (twee uur) 

 

In principe worden alle ledenmiddagen gehouden in “’Aole 

Gemientehoes”,  maar in verband met de op handen zijnde 

renovatie van ’t Aole Gemientehoes is het niet uitgesloten dat we 

voor één keer elders moeten vergaderen. 

Voor elke vergadering wordt u  vooraf door een Nieuwsbrief 

hierover nader geïnformeerd. 
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KBO-PCOB Magazine 

 

De verschijndata voor 2019 op een rij: 

Februari nummer op vrijdag 1 februari 

Maart nummer op vrijdag 1 maart 

April nummer op 29 maart 

Mei nummer op vrijdag 3 mei 

Juni nummer op vrijdag 31 mei 

Juli/Augustus nummer op vrijdag 28 juni 

September nummer op vrijdag 30 augustus 

Oktober nummer op vrijdag 27 september 

November nummer op vrijdag 1 november 

December/Januari nummer op vrijdag 6 december 

             

 

                      

 

Relatie Ouderenbonden met de Gemeente. 

 

De ouderenbonden zijn indertijd opgericht als belangenorganisaties 

die de belangen van ouderen onder de aandacht brengen van Rijk-

Provincie en Gemeente. 

Door de jaren heen zijn er steeds meer taken overgeheveld van het 

Rijk naar de Gemeente. 

Taken van de Provincie zijn er nagenoeg helemaal uitgesneden. 

In het KBO-PCOB Magazine lezen we regelmatig hoe onze 

directeur, Manon Vanderkaa.  aanschuift in Den Haag om bepaalde 

belangen voor senioren voor het voetlicht te brengen.  

De KBO-PCOB spant zich in voor de belangen van ouderen op het 

gebied van Zorg en Wonen, Veiligheid, Koopkracht, digitalisering en 

zingeving. 

De lokale belangenbehartiging in de eigen gemeente wordt steeds 

belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de 

landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen.  

Op zich geen slechte ontwikkeling. Zorg wordt zo dichtbij mensen 

georganiseerd en er kan meer maatwerk worden geleverd. Dit biedt 
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meer kansen voor PCOB en KBO afdelingen om invloed uit te 

oefenen op het beleid van de gemeente.  

In de gemeente Emmen heeft de Seniorenraad de algemene taak om 

een kritisch adviseur te zijn naar zowel de gemeenteraad als het 

college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot zaken 

die de senioren in onze gemeente raken.   

Zij functioneert op eigen initiatief of n.a.v. signalen die vanuit de 

gemeente zijn ontvangen. De ouderenbonden zijn niet meer 

rechtstreeks vertegenwoordigd in deze raad, maar worden bij een 

vacature als eerste in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te 

dragen. De ervaring leert dat van dit recht nagenoeg geen gebruik 

wordt gemaakt. Dat is jammer. De Seniorenraad daartegenover 

nodigt twee keer per jaar de ouderenbonden uit voor een overleg. De 

ouderenbonden kunnen dan zaken aan de orde stellen die aandacht 

behoeven. Anderzijds worden de bonden bijgepraat over hetgeen 

speelt in de gemeente en waarover de Seniorenraad om advies is 

gevraagd. In de laatst gehouden bijeenkomst met de ouderenbonden 

op 21 november jl was wethouder Otter aanwezig om ons bij te 

praten over het woonbeleid in de Gemeente Emmen. Ouderen 

worden gestimuleerd langer zelfstandig thuis te blijven wonen, maar 

dat vergt soms aanpassingen dan wel investeringen in eigen woning. 

Bij het aanvragen word je dan af en toe van het bekende “kastje naar 

de muur” gestuurd, terwijl er een mooie regeling is: de 

blijverslening. Het voert te ver om hier nu verder op in te gaan, maar 

indien u hierover meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met 

de gemeente.  

Onze vraag aan de wethouder was ook: Hoe komt u aan een 

woonbeleid in de gemeente Emmen. Volgens de wethouder bestaat er 

gemeentebreed behoefte aan ca 1000 woningen en we moeten 

rekening houden met krimp hierna. In allerlei plannen waren 2500 

woningen opgenomen: er gaat dus minder gebouwd worden. Veel 

lastiger is de kwalitatieve kant. De woningen uit de jaren 50-70 

verouderen, verpauperen. Samen met de woningbouwcorporaties 

wordt onderzocht hoe dit aan te pakken. Je zou oude wijken moeten 

afbreken en herbouwen. 
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(Zie hiervoor de aanpak van het Spanjaardspad in Schoonebeek), 

Probleem is vaak dat hier ook koopwoningen tussen zitten. 

Samengevat was het interessant om te horen hoe de gemeente samen 

met de woningbouwcorporaties worstelt met een optimaal 

woonbeleid, ook voor senioren. 

De zorg is ook zo’n onderwerp wat leeft bij de ouderen. Ook 

hiervoor is het belangrijk de vinger aan de pols te houden bij de 

gemeente.  

Het is dan ook belangrijk om als ouderenbonden betrokken te blijven 

bij het gemeentelijk beleid en dat doen we dan via de Seniorenraad, 

maar dan is het belangrijk dat Seniorenraad hoort wat er leeft in de 

gemeente. Het is een wisselwerking.  

Joke van Voorst, voormalig lid van de Seniorenraad 
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Gods heerlijkheid en licht 

't Zijn Gods eigenschappen 

die van Hem afstralen 

daar kun je niet eeuwig aan ontsnappen 

Engelen gingen daar zelfs voor afdalen! 

De herders werden met dat licht om schenen; 

het ruwe volk uit de velden; 

toch deed God het voor hun gelden, 

dat Hij aan hun is verschenen! 

De engelen gingen weer henen 

zingend gaven zij God de ere 

om zo naar hun plaats terug te keren 

En de herders.....? Ziet, 

ze gaan op weg, er ligt "Iets" in het verschiet 

om te mogen zien, wat ze hadden gehoord 

uit der engelen mond: nl. Het Woord! 

Geloven konden ze niet hun ogen 

toen ze zich over het KIND heen bogen, 

maar het was zoals hun gezegd was! 

't Was in doeken gehuld 

hierin is Gods Woord vervuld! 

't Was een kind en geen "vechtjas"! 

Een KIND teer en klein 

zoals ook wij geboren zijn 

en toch....! Groot is HET, 't is de Zaligmaker 

we hoorden het al vaker! 

Hier is de vervulling 

al ligt HET nog in verhulling. 

Groot is Hij, alhoewel nog KIND! 

Een vraag? Dit KIND, wat u daarvan vind? 



 

 

 

 

 

 

    Gezegende Kerstdagen 

 

                      en 

 

    een heel gelukkig 2019 
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