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Bestuur afdeling Veendam-Wildervank-v.h. Menterwolde

Wnd.voorzitter G. Visscher-van der Zwaag
   Beukenlaan 33, 9648 LR te Wildervank.
   Tel. 0598 -76 90 44, e-mail: gvisscher.pcob@gmail.com

Secretaris  K. v.d. Veen
   Prins Bernhardlaan 56 - 120, 9641 LW Veendam
   Tel. 0598 - 61 26 79, e-mail: kvdveen1@netvisit.nl

Nieuwsbrief  K. van der Veen

Penning-  A.G. Volders
meester  Hendrik Werkmanhof 5, 9646 DE Veendam.
   Tel. 0598 - 62 43 78, e-mail: avolders@netvisit.nl
   Bankrekening: NL47RABO 0140350934 t.n.v PCOB

Ledenadmin. W. Beens
   Westergo 1, 9642 EX te Veendam.
   tel. 0598 - 61 54 85, e-mail: w.beens@netvisit.nl

Lid   N. Levenga
   Ds. Van Petegemstraat 7, 9645 NV te Veendam.
   Tel. 0598 - 61 90 77, e-mail: famlevenga@netvisit.nl

Lid   S. Smid-v.d. Velde

Doppenactie coördinator: W. Dijk
en vervoer en Bocht Oosterdiep 43c, 9641 JH te Veendam. 
verspreiding Tel. 06 - 15 07 29 98, e-mail: lendedijk@netvisit.nl

Best.lid SSPV. C. Truin-Folkerts
namens PCOB Molenstreek 11 - 35, 9641 HA Veendam
   tel. 0598 - 45 28 38, e-mail: corriefokke@me.com

Website      https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-menterw
Webmaster  J. Haan, DaMedia

Rijbewijs-	 Dokter	Wong,	kosten	vanaf	€	50,-
keuring Veendam (komt bij u thuis). Tel. 0598 - 61 92 52

Vergaderlocatie kerkelijk centrum de KANDELAAR, 
 dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR te Veendam.



Mededelingen bestuur: 

Voorzitterschap:  Onze voorzitter  mevrouw Sjoukje Smid –van der Velde 
is verhuisd naar de Breehorn., Kieler Bocht 41, kamer 108, 9642 CA te 
Veendam . Wij wensen haar verdere beterschap toe. Een kaartje ontvangen 
vindt ze heel mooi !

Bedankt : Namens de bezorgers willen veel leden het bestuur bedanken 
voor de banketstaaf die zij ontvingen als kerstattentie in december. 

Mededelingen penningmeester :
In de bestuursvergadering van 6 september 2022 heeft het bestuur beslo-
ten de contributie voor het jaar 2023 niet te verhogen. Dat betekent dat de 
contributie voor het nieuwe jaar gelijk blijft,:  Leefverband : 60,-- Euro en 
individueel lidmaatschap; 36,-- Euro. Voor leden die hun contributie via 
automatische incasso laten betalen zal dit eind januari 2023 plaatsvinden. 
Voor leden die zelf overmaken, graag betalen voor 1 februari 2023.  
Namens het bestuur : Albert Volders, penningmeester. 
Belastingaangifte 2022, zie na bestuursmededelingen.

*Nog	een	financieel	bericht	:	De	kosten	voor	koffie/thee	met	cake	tijdens	
onze bijeenkomsten worden per januari 2023 in overleg met mevr. .A. 
Riedstra	:		€	3	,--

Vervoer : Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe	Dijk.	Tel.:	0598	-47.04.12			of	06-	150	72	998	.Kosten	:	€	2,--	heen	
en terug. Te betalen aan de chauffeur. 

Doppenactie : U kunt de doppen inleveren bij of op laten halen door 
Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C te Veendam. Tel. 0598 -47.04.12 
of 06- 150 72 998.   Of mail : lendedijk@netvisit.nl . 

ETENTJE 
Aan de leden,
Het zou al eerder maar door o.a. corona kwam het er niet van.: Wij als 
bestuur willen graag een etentje organiseren. Het lijkt ons leuk om op 
maandag 27 maart bij de Chinees “Happy Family” aan het Beneden 
Oosterdiep 7 een lopend buffet te regelen Aanvang 17 uur. 



Een	all-in	arrangement	van	2,5	uur	kost	€	31,00	,--		Met	dit	arrangement	
kunt	u	in	dat	tijdslimiet	onbeperkt	frisdrank,	huiswijn,	tapbier,	koffie	en	
thee bestellen. Hierbij wordt wel de regel gehanteerd dat u uw vorige 
consumptie eerst opgedronken hebt, voordat u een nieuwe kunt bestellen. 
Let	wel	op	:	voor	cappuccino,	latte	macchiatto	en	andere	speciale	koffie-
dranken wordt een meerprijs gevraagd.  Ook speciale bieren, kaartwijnen 
en sterke drank worden apart verkocht. 

Opgave voor 15 maart bij de bestuursleden: Wiebe Dijk en Corrie Truin. 

Betaling gepast bij binnenkomst.    Groet : Wiebe en Corrie. 

Zie ook op de site van de PCOB / internet:  
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-

Ledenwerving : de werving gaat door. Helpt u mee ?
Wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de ledenadministratie, : 
met ingang van  1-1-2023 aan Wim Beens, die het weer doorgeeft aan de 
secretaris en aan de coördinator bezorging : de heer Wiebe Dijk. 

Landelijk 
Adres  Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB , 
Ringwade 67, 3439 LM te Nieuwegein. Telefoon : 030 – 3400 600  
e-mail : info@kbo-pcob.nl 

Voordelen van uw ledenpas: 
*. Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting.  Tel. 0800- 023 29 75 of 
www. apetito.nl/ kbo-pcob

*. Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting  tel. 030- 230 62 .06 

* Geeft de ledenpas ook voordelen in Veendam en omgeving ?
 Ja bijvoorbeeld bij Gerards Bloemenkas. Zwembad Tropiqua geeft sinds 
korte tijd geen korting meer. .

*. kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen . En in het maandelijkse Magazine staan soms ook 
aantrekkelijke aanbiedingen. 
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Kopieerwerk nodig? Bel: 0598 - 625843

U kent DaMedia al, wij verzorgen al jaren dit boekje voor de PCOB.
Maar wat kunnen voor u, als PCOB-lid, betekenen? 

Een paar voorbeelden:
• oude foto’s scannen en printen,
• foto’s van uw (klein)kinderen printen op maat voor een fotolijst,
• oude documenten scannen zodat deze niet verloren gaan,
• computerwerk, zoals instellen van e-mailaccounts, etc.
• printen van (kerst)kaarten, brieven, etc, inclusief versturen indien nodig.

Heeft u voor andere werkzaamheden hulp nodig? 
Bel dan bovenstaand nummer en we zoeken een oplossing.

Voor vragen over :
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de service-
telefoon  van de kbo – pcob : 030 - 3400 655  Van maandag tot en met 
donderdag van 10 tot 13 uur. 

*Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en donderdag-
middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  

Speerpunten van de KBO -PCOB zijn : wonen, welzijn en zorg, veiligheid, 
koopkracht. digitalisering en zingeving.
Belastingaangifte? . . .  Altijd doen!



Geachte leden van de PCOB,

Het begin van maart staat alom bekend als het (verplicht) voldoen aan de 
uitnodiging van de overheid om belastingaangifte te doen. Vooral mensen 
met een eigen huis of anderszins vermogend worden hiertoe opgeroepen. 
Een groot aandeel van de bevolking heeft deze verplichting niet.

Belastingaangifte doen is niet hetzelfde als belasting betalen: met name als 
je een hypotheek hebt op je eigen woning, (hoge) ziektekosten of giften-
aftrek hebt, levert dat vaak een belastingteruggave op.

Vooral de laatste jaren blijkt, dat een behoorlijk deel van de (oudere) 
bevolking met een klein aanvullend pensioen geen aangifteplicht heeft, 
maar	toch	belastinggeld	laat	liggen.	Daardoor	kan	de	heffingskorting	die	de	
belastingdienst verrekent met de te betalen belasting vaak niet verzilverd 
worden	en	de	teveel	ingehouden	loonheffing	niet	terugontvangen	worden.

Een proefberekening voor belastingteruggave is simpel gemaakt en heeft 
verder geen consequenties mocht blijken dat het in uw individuele geval 
niet opgaat.

Namens de PCOB moedigen wij u hierbij aan om dit voor u te 
onderzoeken:

Wanneer dit leidt tot een belastingteruggave kunnen wij dit verder voor u 
afhandelen, wanneer dit niet leidt tot een teruggave, hebben wij u in elk 
geval de zekerheid van het proberen gegeven.

Namens de PCOB Veendam e.o.
Albert Volders



Belastingaangifte 2022

Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers van de PCOB/
KBO voor uw aangifte inkomstenbelasting 2022 . Ook kunnen zij u ad-
viseren over het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor het 
invullen IB 2022 zijn er drie personen beschikbaar namens de PCOB/KBO. 
Dit zijn:

• Alko Flink,  Pommerse Bocht 93 telefoon 0598-618711
 Mailadres: alkoflink@netvisit.nl
• Nanno Levenga, Ds. van Petegemstraat 7 telefoon 0598-619077
 Mailadres: famlevenga@netvisit.nl
• Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5 telefoon 0598- 624378
 Mailadres: avolders@netvisit.nl

De belastinginvuller zorgt ervoor dat uw aangifte bij de belastingdienst 
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangiften:
• aangifte voor 1 april 2023 binnen bij de belastingdienst, aangever krijgt 

voor 1 juli antwoord op de aangifte 2022
• aangifte na 1 april 2023 binnen bij de belastingdienst, aangever krijgt 

na 1 juli antwoord op de aangifte 2022.

Wanneer u reeds gebruik maakt van onze dienstverlening, ontvangt u 
automatisch de codes om te gebruiken voor het doen van aangifte.
Deze codes kunt u vervolgens doorgeven.
Wanneer u als lid voor het eerst gebruik wilt maken van de belasting-
service, kunt u contact opnemen met één van bovenstaande medewerkers. 
Zij zorgen dan voor de verdere verwerking van het proces.

Vergoeding van gemaakte kosten:
De vergoeding voor gemaakte kosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten 
zijn	€	15	per	adres.	

Namens de belastinginvullers
Albert Volders.





FAMILIEBERICHTEN :

Mede omdat het bemensen van de lief en leed commissie steeds moeilijker 
wordt, heeft het bestuur besloten voortaan alleen de leden van 80 jaar en 
ouder te noemen.. 

Jarigen februari 2023 
3 febr. : mevr. J. J. Bakker -de Boer, Ben. Oosterdiep 70,9641 JE te 
Veendam.  
18 febr.: mevr. Tj. van der Veen -van der Veen, Pr. Bernhardlaan 56 -120, 
9641 LW te Veendam. 
19 febr. :de heer H. van Eden, Bocht Oosterdiep 5 H, 9641 JH te Veendam. 
20 febr. : de heer H. Hoogeveen, Agaathlaan 6,9646 BE te Veendam. 
21 febr. : mevrouw J. Boelens, Duurswold 2, 9642 EW te Veendam. 
22 febr. : mevr. J. M. van Eden- v.d. Boomgaard, Bocht Ooterdiep 5 H, 
9641 JH te Veendam. 
23 febr. : mevr. K. de Groot-Vogelzang, Boven Westerdiep 84-2, 9641 LK 
te Veendam. 
27 febr. : mevr. P. de Boer-Hartenhof, Ds. J. Hekhuisstraat 30, 9649 HG te 
Muntendam.

Jubileum februari 2023 
De heer en mevrouw Deinum, Westereem 2, 9642 KS te Veendam vieren 
op 22 februari 2023 hun 55 jarig huwelijksfeest. 

Alle	jarigen	en	ook	het	jubilerende	echtpaar	:	Proficiat	!		Wij	wensen	u	een	
fijne	dag	samen	met	uw	geliefden	en	naasten	in	goede	gezondheid	!

De zieken : 
*Mevrouw Wil Vos is weer thuis Haar adres is : de Rietgors. 3-9, 9648 DM 
te Wildervank. 

Verhuizing : mevr. R.A.F. van der Borgh-Doesburg is verhuisd naar de 
Breehorn , Kielerbocht 41 -305,. 9642 CA te Veendam.,

Bedankt :
Graag willen wij de PCOB bedanken voor de mooie bloemen die wij 
mochten ontvangen voor onze 55 e huwelijksdag. 
Met vriendelijke groeten, fam. Feddes.  



Kerstfeest 2022

Op donderdagmiddag 15 december 2022 is het 
Kerstfeest van de PCOB gevierd. Waarnemend 
voorzitter de heer Visscher –van der Zwaag  kon 
een 50 tal leden verwelkomen. Speciaal welkom 
aan mevrouw G. Lenting uit Wildervank  die dit 
kerstfeest zal leiden. 

Wij volgen de liturgie. 

Enkele citaten uit de meditatie van mevrouw Lenting :

*Wat doet het kerstfeest met ons in deze tijd . Verheugen we ons op het 
feest ? Vaak hebben we te weinig tijd. Kinderen en kleinkinderen komen 
langs. Cadeaus en een kerstmaaltijd klaarmaken houden ons bezig. 
Bovendien hebben we ook vaak zoveel vragen.

*Het Kerstfeest heeft 2 trefwoorden : LIEFDE en HOOP. God blijft niet op 
afstand., Ondanks onze zonden Jezus overbrugt de kloof tussen God en ons 
mensen. Achter de kribbe staat het kruis. Gods liefde houdt nooit op. Gods 
liefde is onvoorwaardelijk. 





*Gods reddingsoperatie  is nog niet voltooid. Hij zal een eind maken aan 
alle lijden, verdriet enz. Gods liefde breekt door alle grenzen heen.  Dat 
geeft ons moed en kracht om verder te gaan in het leven.  
*Sterven wordt leven tot in eeuwigheid. Op weg naar de nieuwe morgen !
Na de pauze volgt nog een vrije vertelling. Het verhaal speelt zich af op het 
Groninger platteland. 

Na het slotwoord, waarin de voorzitter mevrouw Lenting bedankt en haar 
een attentie overhandigt, zingen we staande het bekende aloude kerstlied : 
ERE  ZIJ GOD . 

Alle liederen worden begeleid op de piano door ons bestuurslid : Albert 
Volders. Hij krijgt een welverdiend applaus. 

Hierna volgt de broodmaaltijd. 

Foto ‘s van bestuurslid Wim Beens. 



Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari 2023.  

*Welkom en opening 
Een 55 tal leden zijn op de eerste ledenvergadering van het nieuwe jaar 
aanwezig. Vijf mensen zijn met kennisgeving afwezig. In verband met de 
vakantie van de waarnemend voorzitter leidt invallend voorzitter Nanno 
Levenga de bijeenkomst. Hij opent met een gebed. 

*Enkele mededelingen: 

Onze voorzitter mevr. Sjoukje Smid woont nu in de Breehorn, 

Op 27 maart is er om 5 uur ’s middags voor de leden een Chinees etentje. 
Opgaaf voor 10 maart bij de bestuursleden Corrie Truin en Wiebe Dijk. 
Kosten	:		€	31,--		Gepast	betalen	bij	binnenkomst.	

Op 11 mei is het jaarlijks reisje. Meer informatie volgt later, 

Het ledental bedroeg op 1 januari 2023 : 186 leden. 
Dit jaar op naar de 200 leden !

De provincie wil meer aandacht in de politiek voor ouderen. Bijvoorbeeld 
in digitaal opzicht. 

*Gebrandschilderd glas in kerken , kloosters en andere gebouwen in 
de provincie Groningen door de heer Heerssema uit Beilen. 

De inleider maakt via het beeldscherm een rondgang door kerken en andere 
gebouwen in de provincie Groningen. Zo komen o.a. voorbij : 

Stadskanaal ; De Poststraatkerk met een brandschildering van een knielend 
figuur	en	het	kruis	in	een	ander	raam.	De	R.K..	kerk	in	Musselkanaal	met	
heiligen zoals pater Titus Brandsma. De R.K. kerk in Ter Apel met de 12 
jarige Jezus in gesprek met de Farizeeën en Schriftgeleerden en de intocht 
van Jezus in Jeruzalem vlak voor Zijn lijden en sterven. Ook de PKN kerk 
in Ter Apel : het Kruispunt komt voorbij. 



Veendam :   Naast kerken zien we ook andere gebouwen zoals het AVEBE 
gebouw. Je ziet een raam met allerlei aardappelproducten. En een Jodenster 
met de S van Scholten. Scholten was een jood. De R.K.. kerk in Veendam 
heeft ook meerdere gebrandschilderde ramen, zoals de geschiedenis van 
de kooplieden die door Jezus uit de tempel worden verdreven. Ook de 
Winkler Prins, de voormalige HBS., laat mooie gebrandschilderde ramen 
zien. . Een speciaal verhaal hoort bij de Lutherse kerk in Veendam-Wilder-
vank. Op de toren van deze kerk staat een zwaan. Deze vogel herinnert aan 
Johannes Hus, in de ogen van de r.k. kerk in de Middeleeuwen, een ketter ! 
De naam Hus betekent : zwaan. Hij werd ter dood gebracht op de brandsta-
pel. Zijn laatste woorden zouden zijn geweest : Mij kun je doden, maar de 
Boodschap in de Bijbel niet. Hus was een voorloper van de reformatoren 
Luther en Calvijn.. Uit een later legaat zouden de gebrandschilderde ramen 
zijn betaald. 

In het centrum van Hoogezand staat  de Damkerk. Ook hier mooie 
gebrandschilderde ramen. Met bijvoorbeeld een zoekend mens vragend 
naar de Eeuwige.  En een raam met 2 vredesduiven. In Middelstum in de 
PKN kerk : de brandende braamstruik en de ware wijnstok. 

Zo zien we dat onze provincie vele 
gebrandschilderde schatten heeft in 
kerken en andere monumentale 
gebouwen. De moeite waard om te 
gaan kijken !

Voorzitter bedankt de enthousiaste 
verteller en de penningmeester 
overhandigt de spreker een envelop 
met inhoud. Antwoord uit de zaal : 
een verdiend applaus!

Voorzitter sluit af met een gedicht 
van Huub Oosterhuis.  Hierna nodigt 
hij iedereen uit voor een hapje en een 
drankje vanwege het nieuwe jaar !,. 

Foto’s van Wim Beens. 
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NIEUWE OPZET LIEF en LEED

Aanspreekpunt voor lief en leed in het bestuur zijn  : 
Corrie Truin, tel. 0598 – 452838 of 06- 402 86324  en 
Wiebe Dijk tel. :0598- 470412 of 06- 150 72998.  

Als u weet of hoort dat er iemand ziek is ,wilt u dit dan doorgeven aan 
Corrie of Wiebe. Alvast bedankt,



Puzzel  februari   ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga



Voor veel leden is een puzzel oplossen vaak een zinvol en mooi 
tijdverdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je 
denkvermogen ook nog. 

Oplossing december – januari puzzel is : kamerplant . 
De heer F. Straat was de enige inzender. Gefeliciteerd !

Allerlei.:  

Nog een (late) Nieuwjaarswens :   

Het oude jaar ebt weg
En op het strand liggen de schelpen van herinneringen
Terwijl het nieuwe aanspoelt in een golf van wensen.  
Geluk	is	fijner	dan	een	korrel	zand	maar	glinstert	in	de	nacht.	
Als het gedeeld wordt met mensen. 

Dichter : K.  Gelaude.   

Uit : Bijdehandboekje over Spreuken.

Een woord in juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren 
schalen ( Spr.25 : 11).

Een  Siciliaans gezegde luidt : Alleen een echte vriend zal je het vertellen 
als je gezicht vuil is. 

Een wijs woord .  
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Het kan gebeuren dat je 
in de loop van de middag in de spiegel kijkt en wat zie je? Er zit nog een 
stukje sla tussen je tanden  of je hebt een veeg mosterd op je gezicht. Je 
hebt na  de lunch diverse mensen gesproken en niemand heeft de moeite 
genomen je daar even op te wijzen. Een echte vriend zal ervoor zorgen 
dat je je niet hoeft te generen. Heb jij een goede vriend(in) die zo op jou 
gesteld is dat hij jou de waarheid zegt? 





Ledenvergaderingen 2023 

Tijdstip : elke 3e  donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur  
Locatie : de Kandelaar.  

19 januari 2023 : Nieuwjaarsbijeenkomst. met het onderwerp : 
Gebrandschilderd glas door de heer Heerssema ..Na de pauze is er tijd 
om elkaar een voorspoedig 2023 te wensen met een Nieuwjaarsborrel. 
Zie verslag 

16 februari : met de KBO. Onderwerp : Hospice. Informatie : zie verderop
. 
16 maart : De heer en mevrouw Dijk vertellen over hun vakantiewerk 

20 april : Ledenjaarvergadering met het onderwerp : Geschiedenis van de 
Doopsgezinde kerk //de  Mennonieten door de heer G. Iwema. 
Met de jaarverslagen 2022 van de penningmeester en de secretaris

11  mei : Jaarlijkse reisje naar …. ….. ?  Informatie volgt.. 

juni -juli en augustus :  vakantie 
Invulling ledenvergaderingen na de vakantie volgt. 

Data zijn : 21 september, 19 oktober met de KBO, 16 november en 21 
december  .

Hebt u een tip : geef die dan s.v.p. door aan een bestuurslid. 



Informatie  Stichting Hospice Sint Maartenshuis 
te Winschoten. 

Op 16 februari komt de heer Pelgrim van het Hospice Sint Maartenshuis 
uit Winschoten een lezing houden over het Hospice 

Het Hospice Sint Maartenshuis is een “bijna thuis huis” waar er alles aan 
gedaan wordt om de gast zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen. En 
waar tijd, ruimte en alle aandacht is voor de gast en zijn of haar naaste. 

In de laatste fase van het leven, de terminale fase is thuis verzorgd worden 
niet altijd mogelijk of wenselijk. En juist dan is er behoefte aan een 
huiselijke sfeer waar vanuit betrokkenheid, zorg en begeleiding geboden 
wordt. 

De doelstelling van de stichting is naast de professionele zorg aanvullende 
zorg te geven voor lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk/spiritueel 
welbevinden van de gast en zijn of haar naasten in de laatste fase van het 
leven. Met respect voor de eigenheid van ieder persoon wordt bij de zorg-
verlening uitgegaan van -en ingegaan op- de individuele vragen, behoeften 
en wensen van de gasten en zijn of haar familie en vrienden. 

De aanvullende zorg wordt verleend door vrijwilligers. 



Doppenactie: 

Zolang er geen 
bijeenkomsten zijn kunt u 
de doppen inleveren bij of 
op laten halen door Wiebe 
Dijk, Bocht Oosterdiep 43C 
te Veendam.  

Tel. 0598 - 47 04 12
of 06 - 15 07 29 98 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA

16 februari
Met de KBO. Onderwerp : Hospice

16 maart
De heer en mevrouw Dijk vertellen 
over hun vakantiewerk

20 april 
Ledenjaarvergadering

11  mei
Jaarlijkse reisje naar….. ?
Informatie volgt.. 

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?

Dirk Smid is van alle markten thuis!

keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en 
kozijnen / vloeren / en veel meer...

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com

Internet: www.bouwservicesmid.nl


