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Elkaar verstaan 

 

Elkaar verstaan is meer dan horen wat er gezegd wordt. Zelfs als er 

niets gezegd wordt kan het zijn dat je elkaar niet verstaat. Zeventig 

procent van wat we naar elkaar toe zeggen schijnen we met ons 

lichaam te doen: onze lichaamstaal. Dertig procent van wat we over 

willen brengen doen we met woorden. Dan heb je ook nog het 

probleem dat mensen wat anders zeggen dan hun lichaam uitstraalt. 

Zo van: 'Ik ben helemaal niet boos', terwijl de boosheid van het 

lichaam afspat. Elkaar verstaan is meer dan horen wat er gezegd 

wordt. Elkaar verstaan is elkaar begrijpen, elkaar aanvoelen. 

Elkaar begrijpen, elkaar aanvoelen: het is niet vanzelfsprekend, het 

gaat niet vanzelf. Mensen uit verschillende streken van ons land 

zullen elkaar niet altijd als vanzelf verstaan ook al spreken ze 

allemaal Nederlands. Elke streek heeft zijn eigen cultuur en zijn 

eigen gewoontes. Voor elkaar verstaan is meer nodig dan horen wat 

een ander zegt. Je moet tussen de regels door luisteren, aanvoelen wat 

er niet gezegd wordt maar wel een rol speelt.  

Des te verbazingwekkender is het dat op het Pinksterfeest in 

Jeruzalem alle mensen elkaar verstaan ook al spreken ze hun eigen 

moedertaal. 

Er is verwarring als ze elkaar begrijpen. Hoe is het mogelijk wanneer 

je verschillende talen spreekt?......Het onderwerp waar ze het over 

hebben voegt Lucas er aan toe. Ze horen elkaar praten over Gods 

grote daden. Gods grote daden spreken een taal die iedereen spreekt: 

de taal van de liefde. 'Liefde' is bijbels gezien er zo voor elkaar zijn 

dat die ander tot recht komt in zoals God hem/haar bedoeld heeft. 

Daarin kan de taal van ons lichaam al een hele belangrijke rol spelen. 

Hoe kijk je naar anderen? Wanneer je met ogen van liefde kijkt zal je 

er binnen jouw vermogen toch alles aan willen doen om die ander tot 

recht te laten komen? 

De taal van de liefde is algemeen. Die kan iedereen verstaan. Ogen 

vol tranen, ogen vol wanhoop – ze spreken de taal van verlangen naar 

liefde. Armen die uitgestrekt worden zeggen zonder woorden: 'Wees 

er voor mij, heb mij lief'. Elkaar verstaan in de taal van de liefde kan 

alleen wanneer we open staan voor de ander op onze weg. Vaak 
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hebben we het zo druk met ons eigen leven. Vaak hebben we het 

druk met eigen zorgen en vragen. Zien we elkaar dan wel staan?  

Op het Pinksterfeest mogen we vieren dat God ons met zijn Geest in 

beweging zet naar elkaar toe. Waar in de bijbel gesproken wordt over 

'wind' en 'vuur', daar is God met de kracht van zijn Geest om ons 

wakker te schudden uit de drukte van ons bestaan. Daar is God met 

de kracht van zijn Geest om ons de moed te geven op te staan uit 

eigen zorgen en vragen. Wanneer God ons met zijn Geest in 

beweging zet naar elkaar toe, zullen we open kunnen staan voor 

elkaar, zullen we open kunnen staan voor elkaars taal van liefde, 

zullen we elkaar verstaan. Elkaar verstaan betekent niet allereerst het 

met elkaar eens zijn. Elkaar verstaan houdt in verstaan wat de ander 

nodig heeft aan liefde om tot recht te komen.  

 

Ik wens u allen een inspirerend Pinksterfeest toe! Dat er op het 

Pinksterfeest en daarna vele ontmoetingen zullen zijn van hele 

verschillende mensen, die elkaar toch verstaan.  

 

Ds. Elly Wisselink  

 

Van de voorzitter 

 

Terwijl ik dit schrijf zitten we alweer in de tweede helft van mei.  

In het afgelopen halfjaar is er alweer veel gebeurd in onze PCOB. 

Mooie momenten, maar ook droevige momenten. Zo zijn ons in de 

afgelopen periode weer een aantal leden ontvallen. Zij laten een lege 

plaats achter in de familie, maar ook in onze vereniging. Wij wensen 

de nabestaanden Gods troost en nabijheid toe. 

Tegelijkertijd zijn er ook momenten om dankbaar voor te zijn. 

Zo mochten wij op 9 mei gedenken dat de PCOB Schoonebeek-

Nieuw-Amsterdam/Veenoord 30 jaar geleden is opgericht en dat wij 

nog steeds een actieve afdeling zijn. Het toeval wil ook dat de 

afdeling Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam/ Veenoord destijds in 

hetzelfde jaar, 1989, zijn opgericht, dus met recht kunnen nu spreken 

dat onze afdeling 30 jaar bestaat. Van het Landelijk Bureau 

ontvingen wij een felicitatie in de vorm van een mooie kaart.  
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Ook kunnen we met veel voldoening terugkijken op onze activiteiten 

in de afgelopen periode. Onze ledenmiddagen werden goed bezocht. 

De jaarvergadering op 23 april vormde hierin toch wel een 

hoogtepunt. U leest in het verslag van de secretaris hier het een en 

ander over. Nu de zomer voor de deur staat zou je denken aan een 

rustperiode in het PCOB- gebeuren, maar niets is minder waar.  

De fietscommissie heeft weer een aantal mooie fietsmiddagen 

aangekondigd en dit niet alleen voor fietsers, maar ook aan de niet-

fietsers en niet-meer fietsers is gedacht. Zo gaan we weer samen 

koffiedrinken met hééééél veel gebak in het Duitse Laar bij “Gasthof 

De Heester Tenne” en gaan we in september weer samen genieten 

van een heerlijk buffet bij Chinees Restaurant “De Lange Muur”. En 

dan niet te vergeten het door de reiscommissie georganiseerd jaarlijks 

reisje op 6 augustus. Dus in deze zomertijd voor “elk wat wils”.  

Tegelijkertijd beseffen we ons ook dat een aantal van onze leden 

hiervan blijft verstoken, hetzij door hoge ouderdom of ziekte. 

Een bezoekje of kaartje onzerzijds is voor hen erg belangrijk. 

In september beginnen we weer met onze ledenmiddagen.  

De samenwerking tussen KBO en PCOB vordert gestaag. 

Ook in de gemeente Emmen zoeken we als PCOB-afdelingen en 

KBO-afdelingen wat meer samenwerking. Dat wil niet zeggen dat we 

meteen onze ledenmiddagen gezamenlijk hebben, maar we zoeken 

wel naar een mogelijkheid om samen een themamiddag of iets anders 

gezamenlijk kunnen doen. In elk geval bemensen we wel weer 

gezamenlijk een stand op de “Dag van de Ouderen” op 2 oktober bij 

Van der Valk.  

Op 10 oktober wordt er een gezamenlijke Provinciale ledendag van 

KBO en PCOB georganiseerd in Westerbork. U leest hier in dit blad 

al iets meer over. In het KBO-PCOB Magazine leest u regelmatig de 

resultaten die Manon VanderKaa, onze directeur, weet te boeken bij 

de Landelijke Politiek met betrekking tot belangenbehartiging. Dit 

mogen we ook niet uit het oog verliezen. 

Ik wens u allen een goede zomertijd. Geniet van elke dag, of zoals in 

Frits Deubel dit in een gedicht verwoord, getiteld: “Pluk de dag”. 

 

 



 4 

PLUK DE DAG 

 

 

Pluk de dag, hij staat in bloei,  

ongerept en mooi  

en jij mag getuige zijn  

van zijn rijke tooi.  

Er is licht en lucht en zon,  

kleur in overvloed  

en de geur van ’t vroege uur  

komt je tegemoet! 

 

Pluk de dag, hij komt niet weer.  

Leef maar elk moment  

en besef dat jij een kind  

van de Schepper bent.  

Je mag nemen wat je wilt,  

pluk zoveel het kan.  

Deze dag is een geschenk  

en geniet daarvan! 

 

Pluk de dag die God je geeft,  

dankend voor de kracht,  

die je in je slaap herkreeg  

en vernieuwing bracht.  

Strooi dan bloemen om je heen,  

blij en onbevreesd.  

Maak van deze nieuwe dag  

één groot lentefeest! 

 

 

Joke van Voorst, voorzitter 
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Verslag van de jaarvergadering 23 april 2019 van de PCOB 

Schoonebeek-Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

 

De voorzitter, Joke v Voorst heet ons welkom met een felicitatie aan 

alle leden, en wel omdat onze PCOB-afdeling dit jaar 30 jaar bestaat 

( een parelmoeren jubileum). Verder wenst ze ons allen een goede en 

gezellige jaarvergadering toe. 

Voor de opening leest ze een gedeelte uit Joh 21:1-8 en na een korte 

uitleg zingen we lied 978 de verzen 1,2 en 4. 

Hierna noemt ze de namen van Henk Engberts en Koop Boxem, die 

ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. Daarna gaat ze ons voor in 

gebed. 

Na enkele zakelijke mededelingen volgen wij de agenda: 

Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen 

goed bevonden. 

De secretaris leest het jaarverslag over 2018 voor. 

De penningmeester krijgt nu de gelegenheid om het financiële 

verslag toe te lichten. Het blijkt dat we iets achteruit zijn geboerd. Er 

wordt besloten dat we voor 2020 nog geen contributieverhoging 

doen. Voor 2021 komt het bestuur t.z.t. met een voorstel. 

Daar er geen tegen kandidaten waren voor een nieuwe secretaris, 

moet de verenging het nog weer enige jaren met mij doen.  

Bedankt voor het vertrouwen. 

Het is tijd om de commissies te laten vertellen wat ze hebben gedaan 

en wat ze voorstellen om te willen doen. De datums voor de 

activiteiten staan in ’t Ruggesteuntje van mei 2019. 

Bij de groep lief en leed in Schoonebeek moet wat nieuw bloed 

komen. Mevr. Hennie Oving heeft aangegeven te willen stoppen. Ze 

wordt door de voorzitter bedankt en krijgt als dank een mooi boeket 

bloemen aangeboden.  

 

Haar plaats wordt ingenomen door mevr. Grada Rotmensen –Baas, 

met in de achterwacht mevr. Hillie Heeling. Nu de zakelijke dingen 

klaar zijn willen we nog een paar leden in de bloemetjes zetten voor 

hun 25 jaar trouw lidmaatschap van de PCOB. Helaas is mevr. D 
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Smit - van Oenen ziek. Zij krijgt de bloemen alvast thuis bezorgd en 

het speldje met oorkonde op de ledenmiddag in september.  

Mevr. J. Eiting- Askes en dhr. G Rave zijn 

gelukkig wel aanwezig. 

Zij krijgen  het speldje opgespeld en 

ontvangen de daarbij behorende oorkonde en 

een  mooi boeket bloemen.  

 

Tijdens de pauze worden er lootjes verkocht 

voor de verloting in de volgende pauze [dikke priezen] 

Na de pauze krijgen we voorlichting over het zorghorloge, 

gepresenteerd door mevr. Bal samen met haar dochter. 

Onder het genot van een glas fris of wat sterkers gaan we lootjes 

trekken. Dat gebeurt door de heer Jagt. De prijsjes zijn verzorgd door 

Jantje Hans en Riekie Bouwers. Bert Roelofs krijgt als laatste spreker 

van deze middag het woord. Hij leest wat drentstalige verhaaltjes 

voor van Jans Polling uit Borger en ook nog wat van Toon Hermans. 

Joke bedankt Bert Roelofs en overhandigt hem een klein presentje. 

Hiermee is het officiële gedeelte van de vergadering ten einde. 

De broodtafel is inmiddels goed gevuld met lekkere broodjes en 

diverse soorten beleg. Ook staat er fruit voor de liefhebbers, Vooraf 

wordt een kop soep geserveerd. We hebben met 53 personen heerlijk 

gegeten en gedronken.  

Als afsluiting van deze middag zingen we uit lied 416 “ Ga met God 

en Hij zal met je zijn”. 

De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid en wenst ons allen 

een goede zomer. 

Roelof Heeling, secretaris 

. 
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Jaarverslag 2018 

 

Het ledenbestand op 1 januari 2018   115 leden 

Bedankt           2 leden 

Overleden                                                                      6 leden 

Nieuwe leden                                                                5 leden 

Het ledenbestand per 31-12-2018                         112 leden 

Het bestuur kwam meerdere keren bij elkaar. 

Begin januari kwamen we bij elkaar om elkaar een goed jaar toe te 

wensen. Daar mogen we vaak veel leden ontmoeten. 

Naast de jaarvergadering hebben we nog 3 ledenmiddagen met een 

spreker of spreekster. Deze middagen worden gelukkig goed bezocht. 

De jaarvergadering in 2018 was de laatste ledenmiddag dat we in het 

Jeugdgebouw waren. Dit met het oog op de sluiting van de kerkelijke 

gebouwen aan de Europaweg/Mente. We zijn overgegaan naar “’t 

Aole Gemientehoes”, waar we ons al goed thuis voelen. 

Dit jaar zijn er niet zoveel fietsmiddagen geweest in verband met de 

warmte. We hebben in september gegeten bij de chinees. 

Wij als bestuur hebben ook twee maal per jaar overleg met de PCOB 

afdelingen in de gemeente Emmen. In het voorjaarsoverleg sluit de 

KBO ook aan. Ook worden we twee keer per jaar bijgepraat door de 

Seniorenraad. 

Op de warmste dag van het jaar 2018 gingen we op reis. Maar we 

hadden een bus die heerlijk koel te houden was. We reisden naar de 

omgeving Holterberg. Het was een goed verzorgde dag.  

Dank je wel reiscommissie. 

Ook de leden van de commissie Lief en Leed in Nieuw. Amsterdam 

/Veenoord als ook in Schoonebeek waren actief met het afleggen van 

bezoekjes. 

In oktober was er een dag voor de ouderen uit de gemeente Emmen 

bij van der Valk. Het organiseren van het morgen programma wordt 

steeds moeilijker. Hebben jullie ideeën geef dat dan door bij het 

bestuur. 

Ook wil ik die leden bedanken die op de ledenmiddagen steeds weer 

klaar staan om te helpen met koffie/thee schenken. 
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Tenslotte zijn we als bestuur erg blij dat u zich op wat voor manier 

ook, inzet voor onze afdeling zowel in Nieuw-Amsterdam/ Veenoord 

als in Schoonebeek. 

We danken God dat we dit werk met en voor elkaar mogen doen. 

 

Roelof Heeling, secretaris 

 

 

 

Van de penningmeester. 

Bijgaand treft u het financiële overzicht 2018 – 2019 aan. 

Dit overzicht is door mij in een gewijzigde vorm opgesteld.  

Zowel de inkomsten- als de uitgaven bestaan uit de volgende 

kolommen; begroting 2018, rekening 2018 en begroting 2019.  

Zoals u ziet hebben we over het boekjaar 2018 een verlies van  

€ 745,13. Ook de opgestelde begroting voor het jaar 2019 sluit met 

een tekort van € 545,00.  

Gezien de huidige kaspositie heeft het bestuur besloten de contributie 

voor 2020 onveranderd te laten. Dit betekent dus € 52,00 voor een 

leefverband en € 33,50 voor een individueel lidmaatschap.  

De ledenvergadering van 23 april jl. heeft hiermee ingestemd. 
 

Berend Jan Schutten, penningmeester 
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 10 

Mutaties ledenbestand 

Verhuisd 

De heer en mevr. A. Gerrits  van Julianalaan 14 

     naar: Kooikerlaan 68 

Overleden 

Mevr. R. Hans – Oost   Europaweg 198 

     01-01-2019 

Mevr. J. Boxem- Finke  G.M. Hutteplein 19 

     07-02-2019 

Dhr. H. Engberts   Westersebos 11 

     21-03-2019 

Dhr. K. Boxem   G.M. Hutteplein 19 

     26-03-2019 

Wij blijven hun namen in liefde herdenken 

 

Wij blijven hun namen in liefde gedenken, 

vergeten hun woorden en weldaden niet. 

De dood nam hen weg, door zijn zacht stille wenken, 

en diep in ons hart brandt nog ‘t stille verdriet. 

 

Een kaars wordt met vuur tot een lichtvlam ontstoken, 

en beelden van vroeger zij trekken voorbij. 

Maar ondanks hun heengaan wordt nimmer verbroken, 

de band de herinnering, die voortleeft, maakt blij. 

 

Het boek met hun namen door God opgeschreven, 

gaat open als eenmaal ‘t bazuingeschal klinkt. 

Dan komen de doden door ‘t Woord weer tot leven, 

Zijn stem die hun oren met daadkracht doordringt. 

 

Dan zullen w’ elkander in vreugde ontmoeten, 

als God ons in liefde bijeen brengt, vereend. 

Dan zullen wij ‘t Licht der genade begroeten, 

het eeuwige leven door God ons verleend. 
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Fietsen met de PCOB 

 

Op de fietse, wie döt mij wat, wie döt mij 

wat vandage. 

‘k trap de fietse deur ’t buulzand hen op 

‘n zandpad tussen Slien en Erm en as ik 

dalijk eben in Diphoorn hen dan fiets ik 

deur. 

 

Als fietscommissie hebben wij ook voor dit jaar weer een viertal 

fietstochten uitgezet. 

De eerst was gepland op 8 mei, maar moest vanwege de slechte 

weersvoorspelling een week worden uitgesteld. 

Deze is nu gehouden op woensdag 15 mei. 

De tweede fietstocht is op woensdag 12 juni en is ook bedoeld voor 

de niet fietsers of niet-meer fietsers.  

De fietsers vertrekken dan om 13.00 uur (één uur) met de fietsen op 

de auto of karren vanaf de parkeerplaats bij de Dorpskerk. 

De niet-fietsers gaan met de auto naar Laar waar we elkaar dan bij 

“Gasthof De Heester Tenne” om ca. 

14.30 uur (half drie) hopen te 

ontmoeten om daar dan samen koffie 

met iets lekkers te gebruiken. 

Om het vervoer van beide groepen 

goed te regelen is het gewenst dat 

zowel fietsers al niet-fietsers zich 

voor 8 juni opgeven bij een van 

onderstaande personen, zodat wij goede afspraken kunnen maken. 

De niet-fietsers krijgen na opgave te horen door wie en om hoe laat 

zij worden opgehaald, 

De derde fietstocht is op dinsdag 9 juli (let op!!!), niet op 

woensdag maar op dinsdag. 

De start is om 13.00 uur (één uur) op de parkeerplaats bij de 

Dorpskerk met de fietsen op de auto of karren richting het 

Noordbargerbos en van daaruit op de fiets naar ’t Haantje en Noord-

Sleen. 
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De vierde fietstocht is op 11 september met het bekende rondje 

Schoonebeek. Wij starten dan om 13.30 uur ( half twee)  weer bij de 

Dorpskerk.  

We hopen dan om ca 16.30 uur als fietsers en niet-fietsers elkaar te 

ontmoeten bij Chinees Restaurant “De Lange Muur” om dan 

gezamenlijk te genieten van een heerlijk Chinees buffet.  

Graag opgave voor zowel fietsers als niet-fietsers voor 9 september 

bij één van onderstaande personen 

Derkje Welink,  tel. 0524-221328 of bij 

Jantje Hans,       tel. 0524-531473 of bij  

Roelof Staal,       tel. 0591-202849  

Hopelijk hebben wij dit jaar goede weersomstandigheden.  

Alvast veel fietsplezier gewenst. 

Namens de fietscommissie, Roelof Staal 

 

 

 

Weer op reis met de PCOB 

 

Als reiscommissie hebben we ook dit jaar weer samen met “Lanting 

Reizen” een mooie reis uitgezocht en wel op  

 

Dinsdag 6 augustus 

 

Wij gaan naar de Yakult fabriek in Almere en maken, onder leiding 

van een gids, een rondrit langs de Oostvaardersplassen. 

Het reisschema ziet er als volgt uit: 

8.00 uur vertrek bij “’t Aole Gemientehoes” in Schoonebeek. 

8.15 uur vertrek in Nieuw-Amsterdam, bij brug Vugteveen. 

10.15 uur Aankomst Yakult fabriek in Almere, waar we worden 

ontvangen met koffie. 

Een medewerker vertelt over de producten van het bedrijf Yakult. 

In 1935 bracht de wetenschapper dr. Minoru Shirote de eerste flesjes 

Yakult in Japan op de markt. In 1994 werd Yakult voor het eerst in 

Europa geproduceerd in Almere. Dus dit jaar exact 25 jaar geleden. 
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Na afloop krijgt u een goed gevulde goodiebag mee. (In 

het Drents: een tas vol leuke dingen.). 

11.45 uur vertrek naar ons dineradres “De Klink” in 

Biddinghuizen, gelegen aan de Jachthaven  

14.15 uur Vertrek naar Lelystad. 

14.45 uur vertrekken wij vanaf het 

Natuurbelevingscentrum “De Oostvaarder”, onder leiding van een 

gids, voor een rit langs de 

Oostvaardersplassen, waar de natuur 

nog zijn gang kan gaan. Wij maken 

kennis met het decor van de nieuwe 

wildernis. Na de rondrit is er nog even 

tijd voor een kopje koffie of thee.  

. 

16.15 uur vertrek via Elburg en Zwolle naar Drenthe. 

Ca. 18.15 uur Aankomst via Nieuw-Amsterdam in Schoonebeek. 

De kosten voor deze mooie en leerzame dag bedragen € 50,00 per 

persoon. 

U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag voor 28 juni over te maken 

op rekening van de reiscommissie van de PCOB nummer 

NL41RABO 011 021 56 64 t.n.v. R. Staal.  

Wij moeten n.l. een groot gedeelte van de rekening vooraf betalen. 

Ook al hebt U betaald, wel even opgeven bij een van onderstaande 

leden van de reiscommissie:  

Derkje Welink tel. 0524-221328 

  Lina Grobbe  tel. 0524-532074 

  Jan Weggemans tel. 0524-531845 

  Roelof Staal  tel. 0591-202849 

Hebt U een vriendin, vriend, buurvrouw, buurman, familielid die 

geen lid van de PCOB is, maar wel geïnteresseerd is in deze 

interessante dagtocht, bel dan even met een lid van de reiscommissie. 

Als er nog plaats is in de bus dan is hij/zij van harte welkom om mee 

te gaan.  

Alvast een plezierige reis gewenst. 

Namens de reiscommissie, Roelof Staal, voorzitter 
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Activiteitenprogramma 2de halfjaar 2019 

 

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. ( Meer informatie 

    te lezen in dit blad) 

 

Donderdag 10 oktober Provinciale Ledendag van KBO en 

    PCOB in “De Voorhof” in  

    Westerbork.  (Zie vooraankondiging) 

 

Dinsdag 19 november Notaris Fissering uit Nieuw-Amster- 

 dam over het Levenstestament en 

 Erfrecht. 

 Aanvang 14.00 uur ( twee uur) 

 

N.B.: In verband met de op handen zijn renovatie van“ ’t Aole 

Gemientehoes” kunnen we op dit moment nog niet aangeven  

waar onze ledenmiddagen in oktober en november zullen  

plaatsvinden. Let u op de Nieuwsbrieven waar de exacte  

locatie dan wel staat genoemd. 
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Dag van de Ouderen in de gemeente Emmen  

 

De Dag van de Ouderen wordt gehouden op  

woensdag 2 oktober. 

bij Van der Valk in Emmen. 

Om 10.30 uur gaat de commissaris van de koning,  

Mevr. Jetta Klijnsma de dag openen.  

Het ochtendprogramma gaat over brandveiligheid. 
 

 

 
Voor € 11,00 kunt u gebruik maken van een uitgebreid lunchbuffet. 

 

Het middagprogramma wordt 

verzorgd door “Drenthe Plat” 

De Dag van de Ouderen wordt 

georganiseerd door het Lokaal 

comité in opdracht van de 

gemeente Emmen, met het doel 

voorlichting te geven aan ouderen 

om zolang mogelijk zelfstandig te 

kunnen wonen. 

Op de informatie markt is veel 

voorlichting te vinden om zolang 

mogelijk gezond en vitaal ouder 

te worden. 

 

De toegang is gratis. Iedereen, ook niet-leden zijn van harte welkom. 
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Vooraankondiging Provinciale Ledendag in Westerbork 

  

Zowel als PCOB als KBO kennen we de gezellige Provinciale leden-

dagen in het Kerkelijk Centrum “De Voorhof” in Westerbork. 

PCOB en KBO hebben een gezamenlijk platform gevormd en hebben 

het plan opgevat om op  

Donderdag 10 oktober  

een gezamenlijke Provinciale ledendag te organiseren. 

 

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 

 

Vanaf 09.30 uur Inloop met koffie 

10.00 uur      Opening door de dagvoorzitter 

10.15 uur      Spreekster Els van de Veen,        

 

Coördinator Netwerk Dementie 

Drenthe in samenwerking 

met Mantelzorg  

 

 

12.15 uur     Lunch  

13.30 uur           Andries Middelbos 

 

 

 

Hij treedt op met het programma          

        “Bij ons thuus”.   

 

 

 

 

U dient zich wel van te voren aan te melden. Voor deelname wordt 

een eigen bijdrage gevraagd o.m. voor de lunch. 

In de Nieuwsbrief van augustus leest u wel wanneer en waar u zich 

moet aanmelden en wat de kosten zijn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssamenstelling 

  

 Naam      Functie             Telefoon 
 

  J. van Voorst     voorzitter   0524- 

  jokevanvoorst2@gmail.com               531670  

  R. Heeling     secretaris   0524- 

  r.h.heeling@gmail.com   verhuizingen, overlijden 532075 

  en andere zaken. 

  B.J. Schutten     penningmeester  0524- 

  bjschutten1942@kpnmail.nl  abonnementen  532329 

  G. Oosterveld-Kikkert   vice-voorzitter  0524- 

  gjrotmensen@gmail.com   contact met sprekers    531604 

  J. Weggemans     2de secretaris  0524- 

  janwegge@planet.nl      531845 

  S. de Jonge-Hans    ledenadministratie  0524- 

  adejonge4@hotmail.com       redactie ledenblad                532285 

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

     Bezorging KBO-PCOB        551642 

                 Magazine en ledenblad              

         

  Naam     Functie   Telefoon 

  H.A. de Groote-Eelderink   voor “Lief en Leed”  532657 

  M. Koopman                          voor “Lief en Leed”  0591- 

                                                  Nw-A’dam/Veenoord         553760 

  A. Gerrits     KBO-PCOB Magazine  531801 

      en ledenblad 

  S. Meijering – Mulder   jubilea en verjaardagen 532269 

  hjmeijering@hetnet.nl 

  G. Wesselink     website   851920 

  eilavv90@gmail.com 

   

  Bankrek.nr.NL 68 RABO 0110 2828 84 

  t.n.v. PCOB-afdeling Schoonebeek 

WIJ GAAN WEER OP REIS! 
 

U GAAT TOCH OOK MEE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINSDAG 6 AUGUSTUS 2019 
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