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Mededelingen vanuit  het bestuur:

a. In de bestuursvergadering van 12 april 2021 is door het bestuur besloten 
om de ledenjaarvergadering die op 27 mei gepland stond toch weer uit 
te stellen en wel  tot na de zomer naar : donderdagmiddag 16 september 
2021 . Heel vervelend en jammer maar we vinden  dat gezondheid voor 
alles gaat. We moeten voorzichtig zijn en blijven. Gelukkig ziet het nu 
(21 juni) beter uit.

b. Op deze eerste ledenjaarvergadering  na lange tijd, zal afscheid worden 
genomen van de bestuursleden : B. Lohof en E. Schmaal.  Beide leden 
hebben onze PCOB afdeling jarenlang trouw gediend in het bestuur. 

 Ook zullen op 16 september 6 leden gehuldigd worden vanwege hun 25 
jarig lidmaatschap van onze PCOB afdeling . 

 Hun namen zijn : 
 De heer P. de Boer, Ds. J. Hekhuisstraat 30, 9649 HG te Muntendam.
 MevrouwP. de Boer-Hartenhof , Ds. J.Hekhuisstraat 30, 9649 HG te 

Muntendam. 
 De heer St. Kuiper,, Korte Leegte 7-10, 9641 PA te Veendam.  
 Mevr. T. Oorburg., Kieler Bocht 41-109, 9642 CA te Veendam. 
 De heer J.M. Tulp ,Westlaan 5 , 9642 ND  te Veendam.
 Mevrouw J. Tulp – Bisschop , Westlaan 5 , 9642 ND te Veendam. 

 Advies : bewaar de jaarverslagen van de penningmeester en de 
 secretaris over 2020 U vindt ze in de maart Nieuwsbrief. Maar ook 
 in de mei Nieuwsbrief vanwege de  nieuwe leden. 

c. Verder in deze Nieuwsbrief de opening met een lied ,  de familie-
 berichten , lief en leed nieuws, een puzzel van ons bestuurslid Nanno 

Levenga. En het laatste deel van  van de serie : De gereformeerde kerk 
in Wildervank in oorlogstijd. Auteur : Jan van Bolhuis.  En ook het 
levensvrhaal van een joodse inwoner uit Groningen. En de heer J.J.  
Eekhof, Prins Bernhardlaan 56 -109, Veendam , stuurde enkele 

 spreuken in. 



 Afsluitend een ondersteunend verhaal voor onze doppenactie 
 Het verhaal van een blindgeboren vrouw en haar ziende man. Wij 

troffen het echtpaar in Ootmarsum waar we een midweek op vakantie 
waren . Het viel op dat de vrouw een blindegeleidehond bij zich had. 
Wij raakten in gesprek met haar en haar man. Omdat wij in onze PCOB 
doppen verzamelen o.l.v Wiebe Dijk voor het Blindegeleidenhonden 
fonds heb ik haar gevraagd om haar “levensverhaal” op te schrijven en 
in de Nieuwsbrief te mogen plaatsen. 

 Lezenswaard ! Als u wilt : Reageer maar. 

d. Aandachtspunt : Het bestuur wil dit jaar meer aandacht schenken aan 
ledenwerving. 

 Welkom aan de volgende nieuwe leden  ;
 mevr. G. Venema, Gr. Vaartlaan 7 te Veendam. 
 mevr. G. Kuiper-Top, Pelsterstraat 10 te Wildervank.
 De heer J. Kroeze,Westerbouwte 17 te Muntendam.

 Van 164 leden begin dit  jaar naar nu midden juni  : 183 leden. 
 Dit geeft moed en hoop dat wij als PCOB afdeling Veendam –Wilder-

vank- v.h. Menterwolde weer echt gaan groeien. Oproep aan al onze 
leden : Doet u mee ?

e. Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgveven aan de 
secretaris en de  coördinator bezorging : de heer Wiebe Dijk. 

 Adresgegevens leest u voorin. 

f. Bestuursvergadering  Op dinsdagmiddag  6 juli in de Kandelaar. 
 Agendapunt is o.a. het opstellen van een privacy protocol voor gebruik 

in onze afdeling. En het voorbereiden van de ledenjaarvergadering van 
16 september a.s.  Noteert u  die datum alvast.  

 Landelijk.
 Een belangrijk bericht van het landelijk bureau.  In de Nieuwsbrief van 

15 februari 2021 staat het volgende : In de jaren 2017 en 2018 zijn plan-
nen gemaakt voor KBO-PCOB vernieuwt. De gedachte hierachter was 
dat de Unie KBO en de PCOB over zouden gaan naar een juridische 
fusie. Nu een paar jaar later is duidelijk geworden dat een juridische 
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fusie geen goed idee is. Daarom is door de ledenraden van beide ver-
enigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder de titel : 
KBO-PCOB Nieuwe Stijl. Gevolg is o.a. dat er weer een aparte 

 begroting van beide bonden komt. De bestaande samenwerking blijft 
gewoon doorgaan zoals nu het geval is. 

 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.en in zwembad Tropiqua .
 *. 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 donderdag-

middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  

Voor vervoer kunt u bellen: 
Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe Dijk, Tel.: 0598 - 470 412 of 06 - 150 72998 .
Kosten	:	€	2,--	heen	en	terug.	Te	betalen	aan	de	chauffeur.	



Lied 695 uit het liedboek

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
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FAMILIE- BERICHTEN 

Omdat we nog steeds  maar weinig bij elkaar kunnen  komen in PCOB 
verband zijn de familieberichten  ook iets uitgebreider. Zo noemen we 
bijvoorbeeld alle jarigen, ook beneden de 80 jaar. 

JARIGEN 

In juli en augustus  2021 zijn de volgende PCOB leden jarig : 

2 juli: mevr. J.J. Hoving-Nijman 66 jaar.
Frieslandlaan 59, 9642 GM te Veendam
4 juli: mevr. C Truin-Folkerts 77 jaar.
Molenstreek 22-35, 9641 HA ,Veendam.
 12 juli : mevr. E.Tulp-Bisschop 82 jaar.
Westlaan 5 , 9642 ND , Veendam.  
17 juli : mevr. G.A. Timmer-Staal 66 jaar.
Ben.Verlaat 18, 9645 BN , Veendam. 
19 juli : mevr. E.T. Levenga-Janssens 75 jaar
Ds. Van Petegemstraat 7,9645 NV Veendam
22 juli :mevr. S Conner-Oosterhaven 74 jaar.
Duurswold 6, 9642 EW , Veendam
24 juli : de heer J. Keller 81 jaar.
Westerbouwte 49649 KA , Muntendam. 
25 juli : mevr. J.van der Laan – Meijering 75 jaar.
Ben. Oosterdiep 11-20, 9641 JA Veendam. 
25 juli : mevr.M.A.Vos-van Beilen 81 jaar.
Korteleegte 56, 9641- PD ,Veendam.
30 juli : mevr.H. Sandee-Meijering 86 jaar.
Hereweg 89, 9651AC, Meeden.  
31 juli : mevr. J.F.Haneman-Koster 76 jaar.
Langeleegte 6 A, 9641 GN, Veendam.

1 aug.: mevr. A.Bos-Wesseling 85 jaar.
Molenstreek 84,9641 HD, Veendam. 
2 aug. : mevr. T. A. Scheper-v.d. Leest 82 jaar.
Het Loeg 1, 9649 EG, Muntendam.
4 aug. : mevr. G. Broekema-Niieboer 95 jaar.
Molenstreek 80, 9641 HD,Veendam.





4 aug.: mevr. T. Oorburg 93 jaar.
Kielerbocht 41-109,9642 CA, Veendam. 
5 aug.: mevr. T. Bellinga-Hendriks 87 jaar.
Boven-Westerdiep 88-16, 9641 LK, Veendam.
6 aug.: mevr.H.E. Smidt-Nap 78 jaar. 
De Akkers 49,9649 JB, Muntendam. 
20 aug. : de heer L. Kamphuis  80 jaar.
Middenweg 141, 9649 HT, Muntendam.
21 aug. : mevr. LMedema-van Sloten 86 jaar.
Steenstraat 2 C, 9646 BA, Veendam. 
24 aug. : mevr. S.Smid-v.d.Velde 74 jaar.
Lindenlaan 9, 9651 BG, Meeden.
26 aug. : mevr. R.A. Dijk-v.d.Lende 70 jaar.
Bocht Ootserdiep 43 C, Veendam. 
27 aug. : de heer H. Sandee 91 jaar.
Hereweg 89, 9651 AC, Meeden.  
28 aug. : de heer W. Meesters 87 jaar.
Dr. A. Kuyperstraat 20, 9645 AP, Veendam.
29  aug. : de heer J. M. Tulp 79 jaar.
Westlaan 5, 9642 ND, Veendam. 
31 aug. : mevr. E. v.d.Woude- Logtenberg 88 jaar. 
Bocht Oosterdiep 7 E, 9641 JH, Veendam.

Huwelijksjubileum 

23 juli : fam  Huiting 65 jaar getrouwd.
Berkenlaan 13 , 9651 BJ te Meeden
26 juli : fam. Sandee 60 jaar getrouwd.
Hereweg 89, 9651 AC te Meeden.
9 aug. : Fam. Eekhof 60 jaar getrouwd
Prins Bernhardlaan  56 – 109, 9641 LW  te Veendam
11 aug. : fam. Venema 55 jaar getrouwd.
Borgerspark 2 -413, 9642 LN te Veendam 
24 aug.  Fam. Brinkman 65 jaar getrouwd.
Duurswold 31, 9642 EV te Veendam.

** De jarigen en de jubilerende echtparen : 
VAN HARTE GEFELICITEERD  !**



 De zieken :
*Mevrouw Medema- van Sloten, Steenstraat 2/C 9646 BA te Veendam 
Mevrouw Bos- Wesseling, Molenstreek 84, 9641 HD te Veendam 
*De heer H. Sandee , Hereweg 89 , 9651 AC in Meeden :  gaat naar 
omstandigheden goed. 
*Mevr. T. Oorburg, Kielerbocht 41-109, 9642 CA.in Veendam : 
haar toestand gaat langzaam achteruit. 
* de heer C. Rustebiel, Kerkstraat 60 A , 9641 AV te Veendam is weer terug 
uit het ziekenhuis.

Wij wensen de zieken Gods nabijheid , moed en alle sterkte toe. 

Overleden : 
Diederik Frederik Johan van Halsema. 
Geboren op 17 maart 1933. Overleden op 10 juni 2021 
Op woensdag 16 juni  is er een dankdienst voor zijn leven gehouden in 
de Grote kerk te Wildervank. 
Wij wensen zijn vrouw Anneke ; kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
voor nu en later en Gods nabijheid  nu zij verder moeten zonder man en 
vader en opa.  
De heer van Halsema was, samen met zijn vrouw,   jarenlang een trouw 
bezoeker van onze  PCOB bijeenkomsten.

De heer Eberhard Frerichs Uhlen, Straat Malakka 64, 9642 BN te 
Veendam is op 20 juni 2021 overleden. Op de leeftijd van 86 jaar. 
De afscheidsdienst heeft  in besloten kring plaats gevonden.
Op de rouwkaart stond de volgende tekst :
“Toen God zag dat de weg te lang, de berg te hoog en het ademen te zwaar 
werd, legde Hij zijn arm om jou heen en zei : Kom maar met me mee , het     
is goed zo.”
Voor bezoek graag even de dochter Tanja  bellen :  06 -  4676 5988.  
Mevrouw Uhlen en kinderen  : veel sterkte !

Ook vermelden wij het overlijden van de zoon van één van onze 
adverteerders : de heer K. Potze. De PCOB spreekt haar medeleven uit met 
de familie Potze. En wenst hen sterkte bij het verlies van dit jonge leven. 



In het AGW huis : Borgerspark 2, 9642 LN  te Veendam  verblijven de 
volgende  PCOB leden :

1 Mevrouw Mezach – v.d.Meulen , kamer 207 , telefoon : 0598 -66 78 44 
2 Mevrouw Tjaberings, - Meijer,   kamer 203. Telefoon : 0598 – 66 78 09  
3. de heer en mevrouw Huttinga. , kamer 546.  Telefoon : 06 – 19 46 30 13  
4. de heer J. Bloem, kamer 515, tel. 0598 – 61 55 92. 

In  deze stille en eenzame en soms verdrietige tijd doet een kaartje of 
telefoontje altijd goed ! Het is een klein maar soms waardevol gebaar 
naar de naaste oudere. 
Want bij een telefonische rondgang blijkt ons dat er bij meerdere ouderen 
in onze afdeling stil verdriet en zorgen zijn over zichzelf en bijvoorbeeld 
hun kinderen. 

Fam. Huiting Berkenlaan  15 uit Meeden is op 5 juni  verhuisd naar 
Blankenborg in Blijham. 
Adres :  Eikenlaan 73, 9697 RV te Blijham. Tel. 0597 56 55 56. 



Gereformeerd Wildervank in oorlogstijd

Auteur : Jan van Bolhuis 
Deel 4   Slot  Na de bevrijding.  

(met dank aan de auteur de heer Jan van Bolhuis die ons veel bijzondere 
en interessante informatie verschafte over de oorlogsjaren in Gereformeerd 
Wildervank) 

Pas na de oorlog komt in de kerkenraadsnotulen iets meer aan het licht 
over de verzetsactiviteiten. In januari 1945 wordt Roelof Drenth tot ouder-
ling gekozen. Hij kan geen vergaderingen bijwonen omdat hij ondergedo-
ken	is	wegens	illegale	activiteiten	Hij	verzoekt	ontheffing	omdat	hij	te	jong	
is en zich niet geschikt acht. Maar na een gesprek met de predikant komt 
dat helemaal in orde. Omdat hij nog steeds veel werk doet voor de Binnen-
landse Strijdkrachten krijgt hij wel verlof om zijn bevestiging als ouderling 
nog wat uit te stellen. Dit is de Roelof Drenth die dat rapport schreef dat ik 
al noemde. Hij is net geen 33 als de kwestie speelt. Hij werkte samen met 
Christinus Lubbers en Jan Kamminga. Hij had ook contacten met het ver-
zet op het Hoogeland. Aan zijn actieve rol in het verzet wordt toegeschre-
ven dat hij werd uitgenodigd om bij de begrafenis van koningin Wilhel-
mina aanwezig te zijn. Wanneer Lubbers wordt gearresteerd duikt Roelof 
onder bij de familie Groenwold in Nieuwediep. Hij loopt over het Ooster-
diep. Zijn zwangere vrouw staat dan voor het raam en dat is het contact dat 
ze nog hebben. Roelof kan niet bij de bevalling aanwezig zijn. Het kind zal 
de naam Christinus krijgen naar de omgebrachte vriend en verzetsstrijder.
Ook bij de Stille tochten op  4 mei haalt hij altijd de weduwe van Lubbers 
op. 

Het is overigens niet alles goud wat er blinkt. Als over steun aan geinter-
neerde NSB-ers gesproken wordt, komt ook een gezin in de gemeente ter 
sprake dat zorgen baart. Maar ds. Kerssies heeft een brief gekregen waar-
uit blijkt dat hij tot inkeer is gekomen. Zijn zoon verblijft in een kamp in 
de De Beetse in Sellingen in een werkkamp voor NSB-ers. Uit een brief 
blijkt dat deze broeder wel heel ver is afgedwaald en nog steeds vervuld is 
van allerlei “dwaalbegrippen”. We kwamen deze dwaalbegripaanhanger al 
eerder tegen als secretaris van de Jongelings Vereniging Noord en toen was 
hij al 3 jaar NSB-lid.  



Een andere kwestie die prominent aandacht kreeg, gaat over een jong lid 
van de gemeente. “Verdacht van betrekking te hebben onderhouden met 
Duitsche militairen werd zij op 20 april 1945  met verschillende andere 
vrouwen en meisjes , waarvan sommige met verdachte reputatie, aan het 
publiek tentoongesteld, door het dorp gevoerd en daarna ingesloten.  De 
preases heeft deze zaak onderzocht, waarbij het betrokken lid verklaarde 
geheel onschuldig te zijn, terwijl ook de ouders alle schuld van hun dochter 
ontkenden.  Zowel met de commandanten als ook met de politie heeft hij 
een onderhoud gehad, zonder  , de aangevoerde bewijzen enig resultaat.”

Twee zegslieden die beiden de oorlog nog bewust meemaakten, geven nog 
enige bijzonderheden. Het meisje stond niet op de lijst om opgepakt te 
worden. Maar een buurmeisje, dat opgehaald werd had gezegd :  “Als je 
mij meeneemt, moet je haar ook meenemen.” En zo gezegd, zo gedaan. Ze 
werd met NSB-ers en moffenmeiden opgesloten in de tricotagefabriek van 
Schmidt, waar haar vader, witheet van woede, haar weer uithaalde. Volgens 
één van de zegslieden was ze al kaalgeshoren. 

De dominee is verontwaardigd , de aangevoerde bewijzen zijn aanvecht-
baar, en zeker is geen hoor en wederhoor toegepast. Hij gaat met de ge-
reformeerde leiders van het verzet spreken. Die onderzoeken de zaak nog 
eens maar blijven bij hun veroordelende standpunt. De predikant con-
stateert dat  er dan niets meer te doen is . De vader heeft juridisch advies 
ingewonnen en dat levert dezelfde conclusie op. 

Kortom : de notulen bieden niet meer dan een fragmentarisch beeld van het 
gereformeerde verzetswerk in Wildervank. 

Er zijn een paar andere bronnen. Maar de kans om een vollediger beeld te 
krijgen is heel erg beperkt.        

Er is ook een andere benadering mogelijk. In plaats van wie deelnamen aan 
het verzet zou je ook kunnen kijken hoeveel mensen meewerkten met de 
Duitsers. Ds. Kerssies  schrijft : “De nationaal-socialistische theorieên heb-
ben in de kring van het gereformeerd kerkelijk leven geen ingang maar wel 
sterke weerstand gevonden.” Nu meende ik de weleerwaarde heer al twee 
keer eerder op een wat rooskleurige visie op de resultaten van zijn werk te 
kunnen betrappen. Een bevestiging zou dus welkom zijn. 



Er zijn gegevens in de vroegere gemeente Wildervank, nu aanwezig bij de 
gemeente Veendam, berusten lijsten van mensen die verdacht werden van 
collaboratie. Die lijsten kun je vergelijken met de ledenlijst van de kerk. 
Helaas zijn de lijsten van de gemeente Wildervank niet openbaar maar 
B&W gaven toestemming om, onder beperkende voorwaarden, deze dos-
siers in te zien. Door de coronabeperkingen kon dat tot nu niet maar wat in 
het vat zit, verzuurt niet. Ik verwacht dat de resultaten van dat onderzoekje 
in de Veenkoloniale Volksalmanak 2022 gepubliceerd kunnen worden, 
wanneer alle voorafgaande bijdragen in hun geheel gepresenteerd kunnen 
worden. Dat zal uitgebreider zijn dan de hiervoor gepubliceerde artikelen 
omdat niet alleen de bronvermeldingen opgenomen worden maar in de 
noten ook meer bijzonderheden verteld worden over de personen die in het 
artikel voorkomen.  Wie de Almanak automatisch toegestuurd wil krijgen, 
kan donateur van het Museum worden.                              

Conclusies 
Voorzover uit het aanwezige materiaal voorzichtig toch algemene conclu-
sies getrokken mogen worden, lijkt het dat er wel steun aan joden werd 
geboden maar die werd niet altijd geaccepteerd.  Het verzet in Wildervank 
was niet exclusief gereformeerd maar de gereformeerden drukten er wel 
duidelijk een stempel op. Het lijkt niet overdreven om te stellen dat het 
verzet vooral religieus geinspireerd was. De ruimte voor een anders ge-
oriênteerd verzet, zoals die in Veendam wel bestond , zal er daardoor niet 
zijn geweest. Wanneer de burgemeester rondvraagt naar verzetsactiviteiten 
dan komt hij bij de kerkelijke leiders terecht.     
                                  
Pas in de bijdrage van Albert Klein komt er een beetje zicht op breder 
verzet. 

(Opmerking mijnerzijds : deze slotzin vraagt om nader uitleg).



Puzzel  
ingezonden door Nanno Levenga.



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 -470 412 
of 06- 150 72998. 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Voor steeds meer leden is een puzzel oplossen in deze tijd een mooi 
tijdsverdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je 
denkvermogen ook nog. 

Oplossing juni-puzzel ; WIJNMAAND.  
Er kwamen meerdere oplossingen binnen.  
Winnaar is deze keer : Y.J. Haaksema, 3e Laan 2-15 te Wildervank. 
Proficiat	!	



Een Joods oorlogsverhaal . 

Opmerking vooraf ; Ook dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan de 
verhalen uit de 2e Wereldoorlog. Steeds weer, ook na meer dan 75 jaar 
vrijheid,  komen er nieuwe nog onbekende verhalen naar voren. Ook uit 
onze eigen omgeving. 
Zo las ik onderstaand verhaal in het blad Israêl Actueel mei 2021. 
Sommigen van u zullen het ook gelezen hebben. Op mij maakte het indruk 
en daarom heb ik het ook in deze Nieuwsbrief geplaatst. Laat het ook uw 
kinderen en kleinkinderen lezen. 
Immers het begon met registratie, separatie en isolatie 

“Ik heb mijn vader nooit meer gezien”

Als joods jongetje maakte hij de oorlog op zeer ingrijpende wijze mee. 
Het greep diep in zijn leven in. Hij verloor 84 familieleden onder wie zijn 
vader. Nu geeft René Samuel de Vries op 88 jarige leeftijd op verschillende 
scholen in de provincie Groningen meer dan 20 gastlessen per jaar. 

Hij schreef het boek Joodse Groningers, een mozaïek en wordt regelmatig  
gevraagd zijn verhaal in de media en voor publiek te vertellen. En hoewel 
hij het verhaal  al vaak verteld heeft kost het hem nog steeds de nodige 
moeite. “Ik herinner me de Kritallnacht van 1938 in Duitsland dat was zeer 



beangstigend. En hoewel in Nederland werd gezegd dat dit in 
Nederland niet zou gebeuren vielen de Duitsers in 1940 Nederland toch 
binnen. Mijn ouders regelden, net als vele andere Joden, een schip in de 
haven van IJmuiden om naar Engeland te vluchten. Mijn vader zou niet 
meegaan omdat hij voor zijn moeder moest zorgen. Toen ik met mijn 
moeder en broertje in IJmuiden aankwam, had de Nederlandse overheid  
de schepen waarmee de Joden wilden vluchten, laten zinken  en de 
haven van IJmuiden afgesloten. Later hoorden wij dat het andere Joden 
was gelukt in een verderop gelegen vissershaven per vissersboot alsnog 
naar Engeland te varen”. 

Registratie, separatie en isolatie. 
“Niet veel later begon de registratie voor Joden. We werden verplicht een 
formulier in te vullen als gevolg van de rassenwet van Neurenberg. Daarna 
volgde de separatie wat begon met het dragen van de gele Davidster. Maar 
ook vele gebieds- en andere verboden voor Joden waardoor de isolatie 
voor ons steeds groter werd. Ik zie nog het café voor me met het bord : 
‘Verboden voor joden en honden”. Dat was zo denigrerend. Na de oorlog 
zag ik een café met een bord : verboden voor honden. Ik liep gelijk naar 
binnen en vroeg : En joden dan ? Ze keken me niet begrijpend aan/. 

Auschwitz
In 1942 werden op een gegeven moment 900 mannen opgeroepen om naar 
Westerbork te gaan, onder wie mijn vader. Toen de trein in Westerbork 
aankwam, moesten de mannen nog een paar uur lopen naar de barakken. 
Vier dagen na aankomst werd mijn vader op de trein naar Auschwitz gezet. 
Niemand van  ons weet wat er daarna met hem gebeurd is.  We hebben 
nooit meer iets van hem gehoord en ik heb hem nooit meer gezien. Pas 
twee jaar geleden kwam ik er achter dat hij niet in de gaskamer vermoord 
is, maar aan vlektyfus overleed. 
Ondertussen moesten mijn moeder, broertje en ik onderduiken omdat er 
razzia’s kwamen. Wij kwamen op de zolder van een huis terecht langs 
de weg naar het station in Groningen. Ineens hoorden wij een geluid van 
voetstappen. We keken vanachter het gordijn naar buiten en zagen tot onze 
ontsteltenis lange rijen joden die schuifelend naar het station liepen. Ze 
mochten niet praten. Ik hoor het geschuifel van hun voeten nog  steeds. 
Het was vreselijk en onheilspellend. 



Ontsnapt uit Westerbork 
Na die nacht op de zolder in Groningen kwamen we terecht in Stroobos. 
Voortaan heette ik René Holtman. Op een avond scheen iemand met een 
zaklantaarn aan de overkant van het Starkenborghkanaal op ons huis. We 
dachten direct aan een Duitse overval. Willem Bron de eigenaar van het 
huis nam mijn broertje en mij onder de arm en rende snel naar het talud 
aan de overkant van het kanaal waar we 1 ½ uur doodstil bleven liggen. 
Daarna	hoorde	mijn	moeder	een	bekend	fluitdeuntje	en	ze	wist	direct	dat	
het haar broer was. Hij was uit kamp Westerbork ontsnapt 
door	met	een	werkcommando	het	kamp	uit	te	lopen.	Hij	had	een	fiets	
weten	te	bemachtigen	en	was	fietsend	naar	Stroobos	gekomen.	

Tante Aaf en de NSB-er
Mijn moeder werd ernstig ziek en we dachten dat ze het niet zou 
overleven. Ze overleefde tenauwernood. Naast ons woonde “tante Aaf”
die in het verzet zat. Maar even verderop woonde een NSB-er die bekend 
stond dat hij iedereen verraadde. Als hij in de buurt was, hing tante Aaf een 
wit laken in de achtertuin als waarschuwing. Deze NSB-er ging even bij 
tante Aaf langs om haar uit te horen. Op haar beurt probeerde zij er achter 
te komen wanneer er weer een razzia aan kwam. 
Wij werden dan gewaarschuwd  en gingen dan snel naar de veenafgravin-
gen in de buurt.  Op een zondagmorgen toen de familie naar de kerk was, 
stonden er een paar Duitse soldaten voor de deur.Mijn moeder zei ; doe de 
deur maar open anders trappen ze hem in. We gingen trillend naar de deur. 
Wat bleek ? Ze wilden alleen maar eieren kopen. 

Bevrijding 
De bevrijding was een onvoorstelbaar en niet uit te leggen gevoel. Ik kon 
zomaar naar buiten lopen. Ruimte en frisse lucht inademen.  Geen angst 
meer om gezien te worden. Voor mij het toppunt van vrijheid. 
Maar ook een vreemde en moeilijke tijd : Na 3 jaar onderduik wilden we 
weer	naar	ons	huis.	Maar	dat	was	geconfisqueerd.	Pas	na	15	jaar	werd	het	
weer ons eigendom. 
Mijn  broer is naar Israêl gegaan.Ik heb mijn familie daar een aantal keren 
bezocht. Ik heb mijn leven lang problemen gehad met mijn oorlogsverle-
den. Je zou kunnen zeggen  dat ik eigenlijk emotioneel verkreukeld ben. 
Ook mijn vier kinderen hebben er onder geleden.

“Maar het verhaal moet verder verteld worden aan de nieuwe en volgende generaties. ! “ 



Allerlei 

• Wist je dat …. Meer mensen op aarde een mobieltje bezitten dan een 
toilet ? 

• Iemand helpen is de kleinste moeite die er bestaat maar ook het grootste 
gebaar dat er bestaat. 

• Doordenkertje : 

 Wat schrijf je met drie letters en soms met vier zelden met zes maar 
NOOIT met vijf ? 

 Als u het weet stuur maar op naar kvdveen1@netvisit.nl 

• Enkele spreuken ingestuurd door ons lid : de heer J.J. Eekhof, 
 St. Fransiscus, Pr. Bernhardlaan 56 -109. te Veendam. Bedankt !

 Steel niet mijn zoon : dat is slecht en dom.
 Leen het …… en geef het niet weerom. 

 Een tevreden roker is geen onruststoker
 Maar hij vergeet één ding: 
 Steeds kleiner wordt zijn vriendenkring
 En krijgt geheid een slechte gezondheid. 



Het verhaal van de blindgeboren vrouw met haar hond :  Meneer Nelson  

Mijn blindengeleidehond heeft mijn 
zelfstandigheid enorm vergroot

Ik ben Lon Maijen. Sinds 1 mei 2017 heb ik mijn blindengeleidehond 
Meneer Nelson, van KNGF Geleidehonden. 
Het is mijn derde blindengeleidehond.

Voordat ik mijn eerste geleidehond kreeg gebruikte ik een taststok om mij 
over straat en op onbekende plaatsen te verplaatsen. Omdat ik steeds vaker 
merkte dat het lopen met een stok mij erg veel energie kostte - door met de 
stok te voelen moest ik steeds bepalen hoe ik het beste om obstakels heen 
kon lopen - heb ik de keuze gemaakt om een blindengeleidehond aan te 
vragen.

In oktober 2002 kreeg ik mijn 
eerste geleidehond, Focus to 
Freedom. In eerste instantie 
moest ik er ontzettend aan wen-
nen om met een geleidehond te 
lopen. Het was voor mij verge-
lijkbaar met het besturen van een 
auto tijdens een eerste autorijles. 
Ik had het idee dat ik helemaal 
geen controle had over de hond 
en het me niet zou lukken om 
de hond aan te sturen. Maar de 
trainingen van Geleidehonden-
opleiding Ans L’Abee, die Focus 
to Freedom hebben opgeleid tot 
blindengeleidehond, hebben mij 
hier enorm bij geholpen! Van de 
trainster leerde ik welke com-
mando’s ik Focus to Freedom 
moest geven om de routes die ik 
in mijn dagelijks leven vaak met 
mijn stok liep nu met mijn hond 
te gaan lopen. 



Algauw raakte ik hier steeds meer bedreven in. We werden een steeds 
hechter team en gingen elkaar steeds beter aanvoelen en begrijpen. Ik ging 
ook steeds meer routes lopen die voor mij onbekend waren en ook het rei-
zen met het openbaar vervoer naar de universiteit en later naar mijn werk, 
werden voor mij vaste routine. Ook zochten we tijdens onze wandelingen 
de minder begaanbare wegen en paden op en maakte we diverse wandelin-
gen in meer heuvelachtige gebieden zoals De Eiffel en het Zwarte Woud in 
Duitsland.

Het leven met een blindengeleidehond heeft mij dan ook enorm veel 
zelfstandigheid gebracht en dat ervaar ik, ook nu ik met Meneer Nelson, 
mijn derde blindengeleidehond, samenwerk elke dag weer opnieuw. Was ik 
voorheen afhankelijk van de mensen in mijn omgeving die mij wegbrach-
ten als ik ergens naartoe wilde; nu zorgt Meneer Nelson ervoor dat ik op 
mijn plaats van bestemming aankom!

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 -470 412 
of 06- 150 72998. 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Ledenvergaderingen 2021 

Het jaarlijkse reisje in mei : in de bestuursvergadering van 6 juli 2021  
komt dit onderwerp zeker weer ter sprake. Nader bericht volgt. 

Afhankelijk van de  de corona maatregelen :
Na de zomervakantie is de planning voor de ledenbijeenkomsten op de 
volgende  donderdagmiddagen : 16 september, 21 oktober,18 november en 
… december (Kerstfeest) 

Maar eerst de uitgestelde  ledenjaarvergadering op :

Donderdagmiddag 16 september om 14.30 uur in de Kandelaar :
Zie ook onder mededelingen bestuur. 

Het bestuur wenst u een prettige zomer!



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA
(Afhankelijk van coronamaatregelen)

16 september 
Ledenjaarvergadering om 14.30 uur 
in de Kandelaar.

Later in het jaar? 
…… : (uitgestelde 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


