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Van het bestuur
Allereerst willen wij u als bestuur een Zalig Nieuwjaar toe wensen met
veel geluk en gezondheid.
We zijn dankbaar dat we ook dit jaar weer door kunnen gaan met onze
vereniging, mede dankzij uw aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten.
We hopen er met elkaar weer een gezellig jaar van te maken!
Al een aantal jaren proberen wij het gemis van een voorzitter en een secretaris in te vullen.
We hebben veel mensen benaderd en bezocht om te vragen of ze deze
functies willen vervullen. Ook meerdere oproepen hebben tot onze spijt
geen resultaat opgeleverd. Wij, als bestuur, vinden dat het zo niet langer
kan. Omdat andere KBO afdelingen in Zuidoost Drenthe dezelfde problemen hebben is er contact geweest met die Regio KBO afdelingen.
Om tot een oplossing te komen zitten we te denken aan een gezamenlijk
bestuur van KBO Emmen, KBO Klazienaveen, KBO Nieuw Schoonebeek,
KBO Erica en KBO Coevorden. Het is wel de bedoeling dat we zelfstandig
blijven maar de vertegenwoordiging naar “buiten” kan dan door dit bestuur
ingevuld worden.
LET WEL: het zijn nog maar verkennende gesprekken maar we vinden
dat onze leden op de hoogte moeten zijn van de ontwikkelingen.
Als er nieuws te melden is dan hoort u van ons!
Rijbewijskeuringen in Coevorden
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in "De
Voorde", Voorde 2 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data:

Vrijdag 31 januari
Vrijdag 14 februari
Vrijdag 27 maart
Een afspraak maken met de arts kan via Regezorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum
plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen
minimaal 4 maanden voor einddatum van Uw rijbewijs. Deze regeling
maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te
rijden. Meer informatie over de regeling vindt u op

www.regelzorg.nl. Deze informatie staat ook op onze website.
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AGENDA
Do 20 februari
Wo 18 maart
Do 19 maart

Spelochtend
Jaarvergadering
Spelochtend

9.30 uur
14.30 uur
9.30 uur

Mededelingen
Belastingconsulenten
In het voorjaar van 2020 zullen een veertigtal leden van de KBO en PCOB weer op stap gaan om
leden te helpen bij het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2019. Afgelopen jaar hebben zij
ruim 700 aangiftes ingevuld. In voorkomende gevallen hebben zij ook een aanvraag huur- en/of
zorgtoeslag verzorgd. Leden die hulp willen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting kunnen contact opnemen met de secretaris van de afdeling, hij beschikt over een lijst van de huba’s bij
u in de buurt.
Hebt u een goede kennis van de inkomstenbelasting en bent u bereid om andere leden te helpen
bij de aangifte dan kunt u zich ook melden bij de secretaris van uw afdeling. Hij zal zorgen dat u
wordt aangemeld bij de belastingservice KBO-PCOB. Zij zullen zorgen dat u jaarlijks op de hoogte
blijft van de wijzigingen in de inkomstenbelasting.
Info voor de besturen van de afdeling:
De huba’s helpen leden met een geringer inkomen (alleenstaande maximaal ca € 35.000, echtparen ca € 50.000 )
Als leden zich opgeven om als huba andere leden te gaan helpen wilt u dan deze mensen doorgeven aan F.J. IJntema, coördinator belastingservice KBO-PCOB Drenthe. Tramweg 1A, 7914 PR
Noordscheschut, fredijntema@gmail.com
Aangezien de afdeling zijn leden kent wordt u verzocht alleen leden door te geven waarvan u weet
dat zij in staat zijn om de hun toevertrouwde, zeer privacy gevoelige zaken, voor zich te houden.
Zodra de bijscholingsdag weer is geweest ( in februari 2020) ontvangen alle afdelingen weer een
lijst met alle huba’s
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HOE GROEN WE WAREN
RECYCLEN?
We kochten melk, limonade en bier in flessen. Die brachten we leeg en omgespoeld terug naar de winkel. Die stuurde ze terug naar de fabriek waar ze werden gesteriliseerd
en opnieuw gevuld.
We droegen afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen bijna nooit nieuwe kleren. Onze pennen werden gevuld met inkt in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen. We vervingen de mesjes van een scheerapparaat in plaats van het weg te gooien.
En als we een breekbaar object moesten versturen dan verpakten we dat in een oude
krant, en niet in piepschuim of plastic bubbeltjesfolie.
ENERGIEZUINIG?
Babyluiers gingen in de kookwas; wegwerpluiers bestonden niet. We droogden onze was
buiten aan de lijn en niet in een energieverslindende machine. We hadden – misschienéén TV of radio in huis en niet in iedere kamer. We hadden één stopcontact per kamer
en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren.
In de keuken roerden we de stamppot met de hand omdat we geen mixer hadden.
We hadden geen apparaat met een benzinemotor dat het gazon voor ons maaide maar
deden het op eigen kracht.
GEZOND LEVEN?
We liepen trappen omdat in veel gebouwen nog geen roltrappen zaten.
We liepen naar de supermarkt en terug. Volwassenen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxiservicedienst te gebruiken. We sportten door te werken, in plaats van de fitnessclub.
Als we dorst hadden dronken we water uit de kraan of thee in plaats van frisdrank of bier.
En als we iemand wilden spreken, gingen we erheen.
EN HOE GEVAARLIJK WE LEEFDEN…….
Wat leefden we gevaarlijk en ongezond, kinderen van de jaren veertig, vijftig van de vorige eeuw. We zaten in auto’s zonder veiligheidsstoeltjes, gordel of airbags.
Onze bedden en speelgoed was geverfd met verf vol lood en cadmium. Flessen met gevaarlijke stoffen konden onze handjes gewoon opendraaien.
Achterop de fiets bij je vader zat je op de bagagedrager en met je voeten in de fietstas.
Een helm hadden zelfs bromfietsers niet, laat staan gewone fietsers.
Brood stond stijf van de conserveringsmiddelen en was na twee weken nog ‘vers’.
Kleur en smaakstoffen werden volop gebruikt.
We gingen ’s morgens weg van huis en kwamen weer terug als de straatverlichting aanging. Niemand wist in die tussentijd waar we uithingen. Mobieltjes bestonden nog niet.
We hebben ons gesneden, botten gebroken; tanden uitgevallen, maar hiervoor werd
niemand voor de rechter gesleept. We vochten met elkaar en geen volwassene die zich
er druk om maakte. Onze boterhammen smeerden we zelf met een grote mensenmes en
als je vergat ze mee te nemen kon je op school niets kopen.
We dronken uit dezelfde fles als onze vrienden en niemand werd ziek.
We leefden gevaarlijk en ongezond en………we leven nog!
NEE, WIJ HIELDEN ONS NIET BEZIG MET DAT GROENE EN DUURZAME GEDOE!
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Alle jarigen in de maanden februari en maart
Van Harte Gefeliciteerd!

PSYCHISCHE KLACHTEN
Wanneer is het tijd om naar de dokter te gaan?
Als je in de knel komt door somberheid, gestrest of angstig bent en last hebt van slapeloosheid, kun je beter bij de huisarts aankloppen.
Bereid het gesprek voor door je klachten op papier te zetten en neem het briefje mee. Denk
goed na wat je van de huisarts wil. Zoals een doorverwijzing, medicijnen of wil je alleen je
hart luchten?
Vraag alles wat je graag wilt weten, anders blijft een vraag door je hoofd spoken.
Mensen met psychische problemen willen ’s ochtends vaak in bed blijven liggen. Door een
goede dag structuur kun je klachten verminderen.
Adviezen zijn: Zo veel als het mogelijk is, bewegen door fietsen of wandelen. Praten over je
worstelingen want door het te delen wordt het lichter door het bespreekbaar te maken.
De huisarts kan je helpen om de best passende hulp te vinden. Een verwijzing is niet altijd
nodig, want in de huisartsenpraktijk kun je ook vaak hulp krijgen van een ondersteuner die
gespecialiseerd is in het behandelen van milde psychische klachten.
Zo’n praktijkondersteuner biedt een luisterend oor en kan adviezen geven om bijvoorbeeld
meer energie te krijgen.
Hoe kunnen anderen helpen?
Sommige mensen kunnen hun klachten goed maskeren. Maar als je merkt dat een familielid
een vermoeide indruk maakt, passief is, niet meer lacht, onrustig slaapt, snel geïrriteerd is of
een kort lontje heeft, dan kan er iets aan de hand zijn.
Breng je zorgen ter sprake. Vaak is het dan een enorme opluchting dat er eindelijk over gesproken mag worden.

