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NIEUWSBRIEF JUNI  2022 
  
Geachte leden en belangstellenden, 
                                                               

Inhoudsopgave: 
 

Uitnodiging jaarlijkse fietstocht op donderdag 9 juni.               1    
Uitnodiging jaarlijkse busreis op woensdag 24 augustus.               1                                  
Data ledenbijeenkomsten seizoen 2022/2023 om alvast te noteren.               1                                          
Mededelingen van uw bestuur.                   1       
Medische keuring i.v.m. verlenging rijbewijs.                2 
Gedicht                     2 
 
    UITNODIGING JAARLIJKSE FIETSTOCHT OP DONDERDAG 9 JUNI 2022   
 
Onze jaarlijkse fietstocht houden we bij goed weer op donderdag 9 juni. We vertrekken om 
9.30 uur vanaf  “het Beurtschip”  te Smilde. U kunt zich hiervoor op geven bij Hendrikje en 
Lambert Boer 06-13491718 of een mailtje naar hboervv@live.nl    
 
                            
   UITNODIGING JAARLIJKSE BUSREIS OP WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022    
                     
Noteert u deze datum alvast in uw agenda in de volgende nieuwsbrieven zullen we u hierover 
verder berichten. De vertrektijden en de opstapplaatsen zullen we dan ook vermelden. 
 
           DATA LEDENBIJEENKOMSTEN IN HET SEIZOEN 2022/2023  
             IN HET BEURTSCHIP AANVANG 14.00 UUR  
 
Dinsdag 13 september, dinsdag 11 oktober, dinsdag 8 november, dinsdag 13 december 
kerstviering, dinsdag 10 nieuwjaarsbijeenkomst, dinsdag 14 februari jaarvergadering,   
dinsdag 14 maart en dinsdag 18 april. 
De invulling van de ledenbijeenkomsten worden vermeld in de nieuwsbrief van juli,/augustus.   
   
           
   MEDEDELINGEN VAN UW BESTUUR 
 
Overleden: dhr. G.H. Schrovenwever op de leeftijd van 90 jaar Pr. Beatrixstraat 9-25. 
                  Mevr. M. Blomberg-ten Cate op de leeftijd van 88 jaar Pr. Beatrixstraat 9-8.  
 
Waarschuwing:  Er is een nepsite in omloop voor de keuringsaanvraag i.v.m. de verlenging  
                             van het rijbewijs, er wordt hiervoor gewaarschuwd op de site v.h. CBR. 
 
    

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Smilde 

 
Secretaris Luit Trip 
luittrip@ziggo.nl 
0592 - 41 59 59 
www.pcob.nl/uw-afdeling/smilde 
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MEDISCHE KEURING 75+  I.V.M. VERLENGING RIJBEWIJS 
 

Wat moet u doen om uw rijbewijs te verlengen. 
 
1. Vraag de Gezondheidsverklaring aan. Dit kan bij de gemeente of digitaal. 
De verwerking van uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via 
https://www.cbr.nl/nl/mijn.cbr  Ook is de digitale verwerking minder foutgevoelig. 
Hierin beantwoord u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. 
 
2. U ontvangt van het CBR een formulier retour, neem dit formulier mee naar de keuringsarts. 
 
Voor het regelen van een keuring kunt u zich aanmelden bij Icare regelzorg tel. 088-
3832000. 
Let op: Vul uw Gezondheidsverklaring minimaal 4 maanden voor het verlopen van uw 
rijbewijs in. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. L. Boer, gsm: 06 – 13491718  of bij 
geen gehoor via de mail: lboer@live.nl.    
 
    Gedicht Leun op mij 
 
   Als het lijkt alsof niemand naar mij kijkt 
   Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt 
   Leun op mij 
 
   Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn 
   Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn 
   Leun op mij 
 
   Kom maar hier en leun op mij 
   Kijk niet terug maar kijk naar mij 
   Al het wachten is voorbij 
   Leun op mij 
 
   Als het lijkt alsof niemand om je geeft 
   Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft 
   Leun op mij 
 
   En als je hart gebroken is 
   Leun op mij 
 
   Kom maar hier en leun op mij 
   Kijk niet terug maar kijk naar mij 
   Al het wachten is voorbij 
   Leun op mij. 
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  Met een hartelijke groet namens uw bestuur Luit Trip    
 
 
     
 
 


