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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 !

Mededelingen penningmeester
Een	mooi	bericht	Afgelopen	maand	heeft	onze	afdeling	een	gift	van	€	150,-
- mogen ontvangen voor onze vereniging. Als bestuur willen we de gever/
geefster hartelijk bedanken voor deze wijze van waardering. 

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 belastingser-
vice, 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.

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 giftenaf-
trek 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 onderzoe-
ken:



Schippersstraat 16 • Veendam • www.damedia.nl

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.

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

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. 
Telefoon /mail ; zie bij Bestuur.

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 ? 
Want : wist u dat onze PCOB afdeling  in 2012 nog 230 leden telde, nu zijn 
er 186 ! 

Wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de ledenadministratie, : met 
ingang van  1-1-2023 aan Wim Beens.



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. 

Voor vragen over :                              
  
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de servicetelefoon  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 donderdagmiddag 
van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  

Speerpunten van de KBO -PCOB zijn : wonen, welzijn en zorg, veiligheid, 
koopkracht. digitalisering en zingeving

Ledenvergaderingen 2023 
Tijdstip : elke 3e  donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur  
Locatie : Kerkelijk centrum De Kandelaar. 

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 . Informatie zie verderop in deze Nieuwsbrief.   

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  





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..
Let op : Graag alle berichten over lief en leed doorgeven aan de contact-
personen lief en leed : C. Truin en W. Dijk.  

Jarigen maart 2023.  
  
1 maart : K. van der Veen, Prins Bernhardlaan 56-120, 9641 LW , Veendam. 
9 maart : M. Faber-Forsten , Duurswold 19, 9642 EV, Veendam. 
10 maart : S. Looijenga -de Klein, Boven Westerdiep 84-6, 9641 LK , 
Veendam.
10 maart : E. Crum- van Dellen, Zwaardvegerstraat 13, 9646 CJ, Veendam. 
13 maart : G.G. Venema- Visscher, Oostlaan 317, 9642 PW, Veendam. 
15 mart : W. Koek, Kerkstraat 67 F, 9649 GP, Veendam. 
18 maart : Y.J. Haaksema, 5e Laan 2-15, 9648 CH, Wildervank. 
19 maart: G. Salomons-de Boer, Ubbo Wilkensstraat 12, 9641 EH, Veen-
dam. 
22 maart : R.J. Doedens-van der Brink, Stoppelmansstraat 55, 9648 AM , 
Wildervank.
22 maart: H. Broekema-Mulder, v.d.Duyn van Maasdamweg 250 -367, 
9602 VT, Hoogezand. 
24 maart : J. Lambeek, Prins Bernhardlaan 56 -213, 9641 LW, Veendam. 
25 maart : H. Koster, Voormolenstraat 23-204, 9645 EL, Veendam. 
27 maart : P. de Boer, ds. J. Hekhuisstraat 30, 9649 HG, Muntendam.
28 maart : M.M. Brinkman-Borrèl,  Duurswold 31,  9642 EV, Veendam. 
29 maart : H. Ridderbos, Boven Westerdiep 88-46, 9641 LK, Veendam. 
30 maart : J.S. de Boer, Winschoterdiep 46, 9636 AH, Zuidbroek. 

Huwelijksjubileum 

1 maart : 60 jaar getrouwd echtpaar Haneman, Lange Leegte 6 A, 9641 GN, 
Veendam. 
29 maart: 55 jaar getrouwd echtpaar de Boer, Winschoterdiep 46, 9636 AH, 
Zuidbroek. 



Alle jarigen en de beide echtparen : Van harte gefeliciteerd met deze mijl-
paal in uw leven. Een mooie feestdag samen met uw geliefden en familie. 
En vooral in gezondheid verder !

De zieken  :  Als u iemand weet die ziek is, graag doorgeven aan de con-
tactpersoon : 
Corrie Truin of  Wiebe Dijk.  

Nog gefeliciteerd : 25 jaar lidmaatschap PCOB : mevr. Bos-Wesseling

Verhuizing

Mevr. Mezach-v.d. Meulen is intern verhuisd in het AGW huis
Van Borgerspark 2-207 naar Borgerspark 2-535





Puzzel  maart ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga.



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

Oplossing februari  puzzel is : Glasvisje.

Aan de lijsttrekker van het CDA
in de provincie Groningen
Robert de Wit

Groningen, 7 februari 2023.

Onderwerp: Belangrijke thema’s voor  senioren in de provincie Groningen.
Geachte heer de Wit,

Inleiding

De provinciale statenverkiezingen komen eraan. De KBO-PCOB in de 
provincie Groningen wil graag op voorhand al uw  aandacht vragen voor 
de belangen van senioren. De komende jaren neemt ook in de provincie 
Groningen het aantal senioren fors toe. Voldoende reden om juist voor 
deze doelgroep niet alleen in uw verkiezingsprogramma, maar ook bij het 
vormen van een coalitie voldoende aandacht te krijgen. Hieronder een 
opsomming van onderwerpen die van belang zijn voor senioren en onze 
leden.



Thema’s:

1. Mobiliteit en verkeersveiligheid
• Behoud van zowel  landelijk goede verbindingen voor de ommelanden 

als wel het behouden en verbeteren van OV voorzieningen. Stimuleer 
hierbij dat gemeenten kritisch kijken naar de inrichting van de openbare 
ruimte daar waar die de mobiliteit van ouderen beperken. 

2. Voorzieningen 
• Bevorder de leefbaarheid van kleine kernen door goede voorzieningen 

te behouden en/of te creëren. Met name in de buurt van seniorenwonin-
gen onder andere met winkels en goede medische voorzieningen.

3. Welzijn en zorg 
• Regel goede toegankelijke zorg. Niet de budgetten moeten leidend zijn, 

maar de noodzakelijke zorg. Het inzetten van mantelzorg mag niet door 
bezuinigingen ingegeven zijn.

4. Leegloop van kleinere kernen 
• Ondersteun gemeenten in hun beleid om kleine(re) kernen ook leefbaar 

te houden door middel van het in stand houden c.q. inrichten van 
 multifunctionele voorzieningen.

5. Integrale aandacht voor wonen: 
• Zet in op woonunits voor senioren. Volgens een rapport van de Rabo-

bank woont landelijk gezien 92% van de 75plussers nog zelfstandig. 
 Het aantal huishoudens met ouderen zal de komende 20 jaar nog met 

één miljoen toenemen. Als ouderen kunnen wonen naar behoefte, kan 
dat een positief effect hebben op doorstroming op de woningmarkt. 

 Ontwikkel nieuwe woonvormen en denk hierbij aan concepten als 
 Knarrenhof en Dagelijks Leven.

6. Digitalisering zonder uitsluiting: 
• Algemene diensten, waaronder overheidsdiensten, moeten voor iedereen 

toegankelijk zijn en blijven. Stimuleer gemeenten om ouderen te helpen 
c.q. te ondersteunen bij digitalisering. Zorg ervoor dat er altijd 

 alternatieven beschikbaar blijven.



7.Zingeving
• Stimuleer initiatieven om eenzaamheid onder senioren tegen te gaan.
• Zorg voor behoud van cultuur en dialect en stimuleer initiatieven.

Deze thema’s zijn overigens voor alle inwoners van de provincie 
Groningen belangrijk. 
Algemene aanbevelingen

1. Zorg dat u als provinciaal bestuur de belevingswereld van senioren 
kent of leert kennen. 

2. De kloof tussen burger en politiek is ook onder senioren groot. 
 Zorg ervoor dat ouderen zich weer in de politiek gaan herkennen.
3. Realiseer structureel provinciale overlegorganen en geef senioren 
 hier een plaats in. Overleg niet over hen maar met hen.

Tenslotte

Wij gaan graag met u in gesprek om het bovenstaande toe te lichten. U 
kunt daarvoor contact opnemen met onze contactpersoon

Pim van Teffelen
E: pimvanteffelen@outlook.com
M: 06-15380304

Met vriendelijke groet,

Namens KBO-PCOB provincie Groningen,

Bestuur KBO provincie Groningen,  Platform PCOB Groningen,

Pim van Teffelen    Jan Pot
Voorzitter     Waarnemend voorzitter
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Hou slim ben Grunnigers 

Bij opgravingen in de Russische bodem tot op een diepte van 100 meter 
hebben Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met 
een geschatte leeftijd van 1000 jaar. De Russen trokken hieruit de 
conclusie dat hun voorouders reeds 1000 jaar geleden beschikten over een 
koperen communicatienetwerk ! 

Om niet achter te blijven zgn Amerikaanse wetenschappers ook hun 
bodem gaan afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van 
glasvezels aantroffen. Deze vezels bleken na onderzoek zdn 2000 jaar 
oud te zijn, waaruit de Amerikanen concludeerden dat hun voorouders 
reeds 2000 Jmr geleden een zeeï geavanceerd digitaal glasvezelnetwerk in 
gebruik hadden. 

‘n W.eek loater hebb’n luu uut Grunn’n’t volgende rapport publiseert: Bie 
opgroavingn in de Grunniger bodem, tot op ‘n daipte van 500 meter, 
hebb’n waitnschoppers totoal heulemoal niks vond’n. Ze concludeern 
hieruut dat 5000 joar geleden de oale Grunnigers al beschikt’n over ‘n 
DROADLOOS netwaak @ Grunn

Bijdrage van de heer Haaksema



Allerlei.:  

Uit Bijdehandboekje over Spreuken 

Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart; een goede tijding verkwikt 
het gebeente. Spreuken 15 vs.30

Een Amerikaans gezegde luidt : Een onverwacht vriendelijk woord maakt 
in het menselijk welbevinden net dat kleine verschil uit.  

Zou u/jij een bemoediging kunnen gebruiken ? Het woord evangelie bete-
kent : goed nieuws of blijde boodschap. In plaats van liefde en bevestiging 
op verkeerde plaatsen te zoeken, moet je vandaag eens de Bijbel open 
doen. Daar lees je Gods belofte : “Ik zal u geenszins begeven en u geens-
zins verlaten” (Hebr. 13 vs. 5). Het woord van God kan een gebroken hart 
helen en hoop en uitzicht bieden aan wie zich hopeloos voelt. 

Uit: Het verlangen de wind te volgen, een woord voor elke dag. Ds. Okke 
Jager. (1928 – 1992).  Nog altijd wijze woorden ook in onze tijd.

*Diep in ons zit nog altijd het wantrouwen tegen geluk. Alsof het ons niet 
gegund is. En we gunnen het onszelf niet, omdat we alles wantrouwen wat 
geen inspanning vergt. Wij wantrouwen de genade. 

*Hebt u er wel eens op gelet dat bij de zevende dag in het scheppingsver-
haal wel een morgen wordt genoemd maar geen avond ? Blijkbaar blijft die 
dag nog steeds voortduren. 

*Wij zullen nooit alles begrijpen. Maar de gelovige is als de schaatsenrij-
der die er niet zozeer over bekommerd is hoe diep het water onder hem is, 
maar of het ijs houdt. 

* Abraham wist niet waar hij komen zou. Maar hij liep op geloof als een 
auto op benzine, doordat hij zich een voorstelling maakte van het Onvoor-
stelbare



Verslag van de gezamelijke ledenvergadering van KBO 
en PCOB op 16 februari 2023 

in kerkelijk centrum de Kandelaar.  

Welkom en opening 
Voorzitter Gerrit Visscher – van der Zwaag  kan ruim 70 leden van de 
beide bonden verwelkomen. Een mooie opkomst. Tevens verwelkomt hij 
de spreker van deze middag de heer Tj. Pelgrim, voorzitter van Hospice 
Sint Maarten  in Winschoten en vrijwilliger mevrouw Eichner.  
Hij opent de bijeenkomst met het lezen van een gedicht van Marinus van 
den Berg, emeritus pastor en geestelijk verzorger en publicist. 
Het gedicht luidt als volgt :
Gelukkig de mens die tot het einde handen mag voelen die goed doen.     
De hand die met aandacht wast , de hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt, de hand die met tact aanraakt                               
De hand die met het hart troost. 
Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere hand is,  die alle wonden geneest, 
Die alle pijn geneest, die alle pijn heelt en die alle tranen wist. 

Het onderwerp van deze middag is : 
Hospice.  Een “ bijna thuis huis ”.  

De inleider van dit onderwerp is de heer 
Pelgrim. Hij is al een poosje voorzitter van 
het Hospice Sint Maarten in Winschoten. 
Hij begint met de vraag wie ervaring heeft 
met het Hospice. Spreker wil graag meer 
bekendheid geven en ook  enkele taboes 
over dit onderwerp  doorbreken. Als il-
lustratei neoemt hij het voorbeeld van een 
18 jarig meisje dat stage wil lopen bij de 
Hospice. Maar moeder wil het beslist niet 
want : “ Daar maken ze mensen dood”. 
Ook vrijwilligers en meer sponsoren zijn 
welkom.



De naam : Sint Maarten. Afkomstig van een Romeinse soldaat 316 -397,  
die een zwerver ontmoet en zijn mantel met deze man deelt. Later bisschop 
en heilig verklaard. Het hospice is een schakel in de palliatieve zorg naast 
het verpleeghuis en ziekenhuis, gesymboliseerd door de ineengestrengelde 
handen, die elkaar vasthouden. 

Wie zijn onze gasten ? 

*Mensen met terminale indicatie die nog een beperkte tijd van leven heb-
ben. *Maximaal 28 dagen.        
 *Iedereen is welkom behalve mensen die ernstig dementeren en kinderen 
in de laatste levensfase.  

Wie doet de  zorgverlening ?

de coördinator als vaste kracht,  door vrijwilligers, door familie en eigen 
huisarts. Ook de verpleegkundige en de nachtzorg verlenen zorg waar 
nodig.

Kosten en financiering ? 

Overheid	(VWS),	Gemeente,	sponsors	en	donateurs.	Eigen	bijdrage	a	€35,-
- per dag Ziektekostenverzekering vergoedt tot maximaal 30 dagen . 

Na de pauze komt vrijwilligster me-
vrouw Eichner aan het woord. Zij legt uit 
wat er nodig is voor het werken in de het 
Hospice.  In 5 kursusavonden word je dit 
bijgebracht. Nodig zijn de volgende eigen-
schappen : lachen – luisteren- zorgen. 

Eén van de aanwezigen vat het samen in : 
Gouden mensen ! 

Het hart op de juiste plek en levenser-
varing. De scholing is verplicht en niet 
vrijblijvend. Je loopt een eindje mee in 
het levenseinde van een mens. Soms komt 



euthanasie ter sprake. Dit vindt plaats met 2 artsen, met de huisarts en de 
dominee. Ook de familie en de vrijwilliger kunnen daar bij betrokken zijn. 
Na het overlijden is er nazorg voor de familie en zo nodig ook voor de 
vrijwilliger. . 

 De heer Pelgrim sluit als dank voor het 
bezoek af met een paar woorden in het 
Gronings. Hierna overhandigt de voorzitter 
hem een envelop met inhoud als dank van 
de beide ouderenbonden.

Met nog een paar zakelijke mededelingen 
sluit de voorzitter deze leerzame middag en 
wenst ieder wel thuis.  

Bij de uitgang kan men nog een vrije gift 
afgeven voor het Hospice. 

Opbrengst	€	156,50.		
Bedankt alle gevers /geefsters !

voorzitter Hospice de heer Pelgrim  
vrijwilligster : mevrouw Eichner.

Foto’s: Wims Beens



REISJE 11 mei 

Hallo leden van KBO en PCOB 
Ook dit jaar gaan we weer een dag op reis met bestemming Hogeland. 

Datum is donderdag 11 mei --  vertrektijd is om 9.30 uur bij de Kandelaar.

10.15 – 11.30 uur : Aduard, Kloostermuseum St. Bernhardushof . Entree 
met	rondleiding.	Koffie	/thee	met	kloostermop.	

12.30 – 13.45 uur : Lauwersoog. Waddengenot aan zee. 

Lunch van Fish en Chips. 

• Route van Noordpolderzijl.
14.30 – 16.00 uur. : Warffum, museum het Hogeland entree.

17.00 -18.45 uur : Aduard Best Western : 3 gangendiner Stoofvlees. 

19.30 uur : verwachte thuiskomst. 

Kosten	:	€	75,--	
Heeft u een dieet, neemt u een rollator mee, zet dan s.v.p. uw naam er op 

Heeft u belangstelling dan graag opgave voor 20 april bij Albert Volders, 
de penningmeester. tel.  0598 – 62 43 78    



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 maart
De heer en mevrouw Dijk vertellen 
over hun vakantiewerk

20 april 
Ledenjaarvergadering

11  mei
Reisje

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


