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Mededelingen van het bestuur:

*Coronacrisis : In een mailtje op 16 april schreef bestuurslid Corrie Truin: 
ik was verbaasd toen ik in de brievenbus keek. Tijdschrift Libelle en een 
leuke kaart van KBO –PCOB. Een heel leuk gebaar en een teken dat er aan 
de leden wordt gedacht. Zo kwamen er meer reacties op dit gebaar. 
Inderdaad : attent !

Ook het landelijk bureau kbo –pcob geeft in haar maandelijkse 
verenigingsnieuws adviezen en raad inzake de coronacrisis.

*Na het verhaal van de joodse mevrouw EW in de februari Nieuwsbrief  en 
het  verhaal van de heer J.G.(Joop) Brinkman , Duurswold 3 in 
Veendam in de maart Nieuwsbrief , in april  een verhaal van oud-betuurslid 
Henk van Eden en lid de heer Jaap Medema.    In de mei Nieuwsbrief  een 
verslag uit het dagboek van de vader van ons lid de heer De Groot, 
Continentenlaan. En ons oudste lid Titia Oorburg stuurde een interessant 
verhaal van haar zus Jantje die in april 1945 telefoniste was op het PTT.
kantoor in Veendam. In deze juni Nieuwsbrief een samenvatting van het 
2e deel van het oorlogsdagboek van Jan de Groot, vader van ons lid Jacob 
de Groot. 

*Contributie 2020: het bestuur stelt een kleine verhoging van de 
contributie	voor:										€	35—voor	alleenstaanden	en	€	58,	-	voor	
echtparen. Op de ledenvergadering van 21 november 2019 is dit door de 
leden unaniem akkoord bevonden.
Voor 2020 is de inning via automatische incasso in 2 keer. Tijdstippen:  
2e helft van januari en van juni   Wie het zelf overmaakt : graag voor 
1 februari .  Zie ook het bericht verderop van onze penningmeester Albert 
Volders. 

*Doppenactie: Mede dank zij de inzet van ons bestuurslid Bé Lohof draait 
de actie op volle toeren.

*Als u dat wilt, kunt u zich ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief 
via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. Onderwerpen zijn b.v. : 
eenzaamheid, woonzorg voor ouderen, koopkrachtdaling gepensioneerden, 
valpreventie enz. 



Voor elke gelegenheid passende kleding.
Een broek van Meyer met een
strijkvrij overhemd van Olymp

 voor een ontspannen dagje uit? 

Bij Kars Potze mannenmode 
slaagt u altijd!

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Vanaf 28 juni 2019 is het nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB  : 
Seniorenorganisatie KBO – PCOB,  Ringwade 67, 3439 LM te 
Nieuwegein. 
De telefoonnummers blijven ongewijzigd. Algemene nummer: 030 – 3400 
600 e-mail: info@kbo-pcob.nl 

* Oproep: Het bestuur blijft de oproep doen voor nieuwe bestuursleden. 
U kunt zich aanmelden bij het bestuur. Of ga eerst eens een gesprek aan. 

*Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam. 
Op de gezamenlijke bestuursvergadering in april 2019 is besloten dat we 
onderlinge berichten zoals onze Nieuwsbrief en mededelingen van de kbo 
afdeling gaan uitwisselen. Dus kennis nemen van elkaars activiteiten.
Wij houden u ook op de hoogte van de verdergaande samenwerking. 

*Uw ledenpas 
Als het goed is heeft ook u een ledenpas in huis. Misschien gebruikt u die 
pas vaak en veel. Maar misschien blijft hij liggen waar die ligt. Daarom 
even aandacht voor de ledenpas. 



Met de ledenpas heeft u recht op allerlei leuke en interessante voordelen. 
Op vertoon van uw pas met uw lidnummer krijgt u korting bij onder meer:

a. 10% korting op de maaltijdprijs bij Apetito maaltijdservice. 
 De maaltijden worden bij u thuis afgeleverd. Tel. 0800-023 29 75 of 

www.apetito.nl/kbo-pcob

b. Voordelig naar het Spoorwegmuseum. Met 40% korting 
	 Kosten:	€	15,-	voor	entree	+koffie	en	gebak.	Elke	dinsdag	is	het	
 plusdag met een nostalgisch programma en gratis rondleidingen. 
 Tel. 030-230 62 06 of www.spoorwegmuseum.nl 

c. Zilveren Kruis. Als kbo of pcob lid ontvangt u  korting op de basis-
 verzekering en korting op alle aanvullende, inclusief tandarts, 
 verzekeringen. Tel. 071-751 00 56

d. Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar van Nederland. U ontvangt 
korting op de basis en alle aanvullende verzekeringen. Tel. 0800 776 
54 33. 

 e. Voor vragen over wonen, zorg, welzijn en gezondheid kunt u bellen 
naar de servicetelefoon van de kbo-pcob  Tel. 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. 

f. Kijk ook op: www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen. En in de maandelijkse Magazine staan soms ook actuele 
aanbiedingen. 

 *Schrijft u liever een brief, het postadres is : zie boven. 
 *Telefonisch kan ook via het algemene nummer: 030-3400 600. 

Geeft de ledenpas ook voordeel in Veendam en omgeving? 

Ja bijvoorbeeld bij: Gerard Bloemenkas en zwembad Tropiqua. 



Een bericht van de belastingdienst :

De hulp bij de aangifte IB 2019 kon door de coronacrisis op veel plaatsen 
niet doorgaan. Daarom krijgen mensen die een DigiD –machtigingscode 
hebben en nog geen aangifte hebben gedaan automatisch uitstel tot 
1 september 2020. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. 
In mei ontvangen zij bericht van de belastingdienst. 

Bericht over contributie inning via 
automatische incasso vanaf 2021. 

Tot nu toe werd de contributie via automatische incasso (a.i.) in 2 
termijnen betaald, nl. in januari en in juni. Hiervoor heeft u destijds een 
fomulier ondertekend. Het landelijk bureau heeft aangekondigd de service 
van a.i. vanaf 2021 terug te willen brengen naar een keer per jaar vanwege 
de kosten. Het is daarvoor noodzakelijk dat er een nieuwe versie van de a.i. 
door de leden wordt afgegeven om eventule problemen i.v.m. de incasso 
te voorkomen. Deze zal bij u worden bezorgd. Vriendelijk verzoeken wij 
u , mede om onze vereniging kosten te laten besparen, deze automatische 
incasso te ondertekenen en te retourneren naar de penningmeester.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en hopen dat u onze 
vereniging  wilt blijven ondersteunen. 

Met groet : Albert Volders, penningmeester. 

Voor vervoer kunt u bellen: 
Met ingang van februari 2019 is de heer Wiebe Dijk centraal 
contactpersoon om vervoer te regelen van en naar de 
ledenbijeenkomsten. U kunt hem bellen als u vervoer wilt.
Tel. 0598 -470 412   of 06- 15 07 2998 

Kosten:	€	2.—heen	en	terug.	



Financiën  jaarcijfers 2019

Vanwege de problemen  rond het coronavirus zijn de ledenvergaderin-
gen van maart en april afgelast. Voor de ledenjaarvergadering  van 
maart stond gepland dat het bestuur het jaarresultaat 2019 zou toelichten. 
In overleg met het bestuur is afgesproken dat we de jaarcijfers meenemen 
in de Nieuwsbrief van mei en juni om u zo te informeren. 
Zoals u weet is B. Huisman in december 2019 gestopt als penningmeester 
en heeft ondergetekende het op 1 januari 2019 overgenomen. Het was even 
weer uitzoeken hoe alles weer verwerkt moest worden maar het is gelukt.  
Heel mooi dat het resultaat binnen de begroting is uitgekomen. 
Vanwege een kleine correctie hieronder nogmaals de eindcijfers van de 
exploitatierekening 2019 van de PCOB afdeling Veendam-Wildervank- v.h. 
Menterwolde.

De cijfers :    

Begroting 2019     verlies van : 149,00 Euro

Werkeljke cijfers 
Inkomsten		 2019			 	 €	11.603,72	
Uitgaven					2019		 	 €	11.624,86	
    --------------
Verlies	van		 	 	 €								21,14		 verlies	van	:			21,14	Euro			

 Conclusie : we hebben een beter resultaat geboekt dan begroot. 
De jaarcijfers zijn uitvoerig besproken in de bestuursvergadering van 14 
janauri 2020. Het bestuur heeft ingestemd met de jaarcijfers 2019. 
Op 28 februari 2020 hebben de heren P. de Boer en B. Venema de kascon-
trole gedaan. Beide heren hebben geen onregelmatigheden geconstateerd 
en hebben bestuur en leden geadviseerd het bestuur decharge  te verlenen 
voor	het	gevoerde	financiële	beleid		voor	het	jaar	2019.	
Omdat er in de eerste helft van 2020 geen ledenvergaderingen meer zijn 
willen	we	u	toch	de	financiële	situtatie	meedelen.	Wilt	u	als	lid	inzage	in	de	
jaarciijfers dan kunt u een afspraak maken t/m. 30 juni 2020. U kunt dan 
een afspraak maken met Nanno Levenga, tel. 0598 – 619077.

Nanno Levenga (penningmeester in 2019) .  
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Familieberichten juni 2020 

J. Werkman.    J. Brinkman.
Westergo 10, 9642 EX –Veendam Duurswold 31, 9642 EV - Veendam
6 juni : 80 jaar    17 juni : 90 jaar. 
 
E. Huttinga.    J. de Wagt.
Kerkstraat 8, 9641 HJ – Veendam  Molenstreek 100, 9641 HD-Veendam 
18 juni : 91 jaar.    19 juni : 85 jaar. 

E, Brat-Van Zuilen.
Stoppelmanstraat 55, 9648 AM –Wildervank.
30 juni : 90 jaar. 

Fam. J. de Groot,
Continentenlaan 106, 9642 BJ – Veendam
18 juni : 55 jaar huwelijk

Fam. P. de Boer.
Ds. Hekhuisstraat 30, 9649 HG – Muntendam
21 juni : 65 jarig huwelijk

Ons lid de heer J. Rijks, Raadhuisstraat 69 9648 JX te Wildervank,  
ontving dit jaar een koninklijke onderscheiding. 
 
Namens ons allen : De jarigen en de beide echtparen : van harte 
gefeliciteerd, een mooie verjaardag of herdenken ook in deze tijd samen 
met uw geliefden en goede gezondheid gewenst. Bovendien Gods zegen in 
uw verdere leven ! 

Ook de heer Rijks : 
van harte gefeliciteerd met uw koninklijke onderscheiding.! 
------------------------------------------------------------------------------------------
*Mevrouw Van der Zwaag verblijft nog steeds in: Maartenshof ,
Schaaksport 100, afd. 3 B – kamer 8,
9728 P G te Groningen. 



Haarstudio Reflexion

Brink 8  Veendam 
Telefoon 0598-630484

Knippen zonder afspraak, 
andere behandelingen, zoals kleuren 

en permanenten op afspraak.



*Mevrouw Tine de Groot, medeoprichter van onze PCOB afdeling, (is 
verhuisd naar Winsum (Gr.) en opgenomen in het verpleeghuis. Haar adres 
is : Allershof woning F – Meeden 1 – 9951 HZ te Winsum (Gr.) 

*Mevrouw Mezach –v.d.Meulen, Bocht Oosterdiep verblijft in de Veenkade. 

*De heer Van Halsema, verblijft in : AGW –huis, Veenstroom –kamer 306 
Borgerspark 2, Veendam. 

*Mevrouw Tjaberings, Van Deestweg 4-35 is opgenomen huize Oldwolde.                        
Adres :  Blijhamsterweg 45, 9673 Gl te Winschoten. 

*Van de fam. Ufkes, Oostergo 1 , 9642 EZ te Veendam  kwam het 
volgende bericht : 
“Bedankt voor de prachtige bloemen die wij kregen van de PCOB.”  
De heer Ko Ufkes heeft een ongeneeslijke longziekte (geen corona).en 
heeft niet lang meer te leven volgens de dokters. Wij wensen de heer en 
mevrouw Ufkes in deze omstandigheden alle sterkte en Gods nabijheid en 
ons aller medeleven. Woorden schieten ook hier dan soms te kort. 

*Overleden op 7 mei 2020 : de heer L.Veltens op de leeftijd van 78. jaar , 
echtgenoot van ons lid mevrouw H. Veltens – de Jonge, 
R. J. Nieuwoldstraat 17, 9646 BX te Veendam.  

*Rectificatie	familieberichten	mei	Nieuwsbrief	:	mevrouw	Keller,	
overleden op 3 maart 2020, werrd 76 jaar (niet 79). 

Nabestaanden : gecondoleerd met het verlies van uw geliefde. 
Gods nabijheid gewenst en ons aller medeleven. 

Ook de lief en leed commissie dames en heren hebben aandacht voor de 
leden die ziek zijn of opgnomen zijn in een verpleeghuis enz. Maar een 
kaartje o.i.d. van ons ,zeker in deze tijd,  doet ook goed. 

Veel leden missen het contact met elkaar in de maandelijkse bijeenkomsten  
Daarom : Bel elkaar eens op of u kunt ook een bestuurslid bellen .Intussen 
beraadt het bestuur zich op de verdere gang van zaken. In de Nieuwsbrief 
van juli/augustus hopen we meer te kunnen vertellen.



Uit het oorlogsdagboek van Jan de Groot, de vader van ons lid Jacob 
de   Groot, Continentenlaan 106.- Veendam.  

Inleiding :   Jan de Groot, geboren 18 april 1903 aan de  Ommelanderwijk 
te Veendam. Groeide op als een leergierig en ondernemend persoon. Na 
de   lagere en middelbare school volgde hij een opleiding voor commies. 
Wegens  de grote werkloosheid werd er geloot. Het lot viel steeds weer op 
een ander. Hij werd ovenist in een steenfabriek maar ging wel door met 
studeren zoals engels, handelsavondschool en economie. Hij was geen 
meeprater maar had een eigen visie op het wereldgebeuren. In de oorlog 
was hij werkzaam bij de ondergrondse, later bij de B.S. (Binnenlandse 
Strijdkrachten). Hij was een wijs maar gesloten man. Jan de Groot overleed 
op 15 juli 1984 te Stadskanaal. 

Jacob de Groot schrijft in de inleiding over zijn vader o.a. het volgende 
:  Mijn vader schreef dit dagboek in het diepste geheim in de oorlog in 
de nachtelijke uren. Zijn huisgenoten wisten niet waar hij mee bezig was. 
Zo noemde hij met opzet in zijn dagboek geen namen. Stel je voor dat de 
vijand zijn dagboek ontdekte.  Het boekje heeft jaren in de kast gelegen. 
Doordat mijn vader zijn aantekeningen met een potlood schreef, was het 
moeilijk alles te ontcijferen na al die jaren. Maar na 2 jaar ontcijferen en 
studeren  is het gelukt dit historisch document leesbaar te maken.
Uit de vele gegevens, feiten en jaartallen in dit uitgebreide maar zeer 
interessante dagboek , heb ik geprobeerd een samenvatting te maken.

Deel 2 :  de periode 1943 -1944 

1943 

Janauri 1943 : Na een week winter is de dooi ingevallen. 
Er komt een aanmeldingsplicht voor mannen van 16 tot 65 jaar en voor 
vrouwen van 17 tot 45 jaar. De kinderbijslag vanaf het 3e kind gaat van 10 
naar 20 cent per dag. 

4 februari : Na een hevige strijd  is Stalingrad weer in handen van de 
Russen gevallen. Een geweldige tegenslag voor de Duitsers. Er worden 
zelfs 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In ons land worden 3 Duitse 
hoge	officieren	doodgeschoten	bij	hun	woning	en	op	straat.	Vaak	neemt	de	



bezetter dan wraak door onschuldige gijzelaars dood te schieten. 

In de eerste week van maart worden meerdere Duitse steden zoals Berlijn, 
Essen en Wilhelmshaven dag en nacht door geallieerde vliegtuigen gebom-
bardeeerd. Ook Hengelo in ons land wordt gebombardeerd waarschijnlijk 
omdat de Stork fabrieken daar staan. De fabrieken zelf echter worden niet 
geraakt.

Nog vrij rondlopende joden moeten zich melden en zij worden opgesloten 
in kamp Vught. 

Iets heel anders: biggen kosten nu f 70,-- tot f 90,-- per stuk, geiten : f 375,-
- per stuk, kippen : f 20,-- per stuk en eieren: 60 tot 80 cent per stuk.

1	april	:	Rotterdam	opnieuw	gebombardeerd.	Gevolg	:	officieel	180	doden	
en 400 gewonden maar waarschijnlijk zijn het er veel meer.Ook de Philips 
fabrieken in Eindhoven liggen weer onder vuur. Later in april zijn er 
bombardementen op weer Rotterdam, Haarlem en Schiedam. 

17 april : installatie tot burgemeester van Hoogezand onze  plaatsgenoot de 
heer Spoelstra.

29 april :alle soldaten die in 1940 krijgsgevangen zijn gemaakt moeten 
zich opnieuw melden als krijgsgevangenen. Dit lokt hevig protest en zelfs 
een staking uit. Alleen bussen en treinen blijven rijden. Het bevel van de 
bezetter dat iedereen per 1 mei weer aan het werk moet wordt massaal 
genegeerd.  Er wordt een avondklok ingesteld en het politiestandrecht 
wordt ingevoerd. Mensen die tegen de regels ingaan in verschillende 
plaatsen worden ter plekke doodgeschoten. Vanaf 3 mei gaat iedereen en 
alle fabrieken weer draaien. Op 15 mei wordt het politiestandrecht weer 
opgeheven. 

Op 13 mei komt de verordening dat alle radio’s tussen 28 mei en 11 juni 
moeten worden ingeleverd. 

Intussen rukken de geallieerden vanuit Noord-Afrika op naar Europa. En 
ook gaat de aanmelding van krijgsgevangenen constant door. (Schrijver 
De Groot houdt precies bij welke onderdelen van de krijgsmacht zich 



moeten melden). 

20 juni : hevig luchtgevecht tussen Duitse en Engelse vliegtuigen boven 
Bellingwolde en omgeving. Er vallen 600 tot 700 bommen. Gevolg : 4 a 
5 doden en veel materiele schade.  Toen artsen de Rijkscommissaris er op 
wezen dat de gezondheid van de Nederlandse bevolking achteruit ging 
door te weinig voedsel werden veel artsen opgepakt en hun bezittingen 
verbeurd verklaard. Op 3 juli werden de artsen weer vrij gelaten. 

Instussen	zjn	de	geallieerde	troepen	op	het	eiland	Sicilië	geland	met	
400.000 man. 20 juli : hevig bombardement op Rome.  25 juli : Mussolini, 
de	Duce,	treedt	onverwacht	af.	De	koning	van	Italië	kan	kiezen	tussen	
zich overgeven of verheviging van de strijd. De fascistische partij wordt 
verboden. 

De Russen veroveren steeds meer terrein op de Duitsers. In Nederland 
worden zo nu en dan NSB-ers doodgeschoten omdat zij (verzets) mensen 
hadden verraden. 

Op	8	september	1943	geeft	Italië	zich	onvoorwaardelijk	over	aan	de	
geallieerden. Een grote tegenslag voor Duitsland die nu zijn bondgenoot 
kwijt is.  En de bombardementen gaan onverminderd door : op 6 en 7 de-
cember wordt de binnenstad van Berlijn volledig plat gebombardeerd. Bij 
Zuidbroek crasht een bommenwerper met 9 parachutisten die neerkomen 
in Onstwedde, Veendam en Muntendam. 
Tussenstand : Vanuit het zuiden komen de Geallieerden, vanuit het oosten 
de Russen. Nu probeert men een volgend front te openen vanuit Frankrjk 
naar	België	en	Nederland.	

1944 

Nog steeds oorlog. Weer hebben we het feest van de vrede, kerstfeest, in 
oorlogstijd gevierd. 

11 januari : luchtgevecht boven Stadskanaal, waarbij een bom op een 
fabiek terecht komt. Gevolg : 10 doden en 4 gewonden. 



24 januari : overval op het distributiekantoor in Zuidbroek. Bon- en 
stamkaarten mee genomen. Later volgen repressailles van de Duitsers.

20 februari : Bom op Ommelanderwijk. 
Veel glasschade, wel 400 vierkante meter ruit nodig voor herstel. 

In maart doen de Landwachters als hulp van de politie hun intree. 
Zij mogen een jachtgeweer dragen en mensen arresteren. 

Het woord INVASIE valt. 

Op 5 juni 1944 valt een grote Armada van 4000 transportschepen en 
11000	vliegtuigen	met	een	frontbreedte	van	160	km.	van	Normandië	tot	
Duinkerken Europa binnen. De strijd om Europa is begonnen. En die zal 
hevig zijn en veel jonge mensenlevens kosten. Er volgen zware gevechten 
met de Duitsers. 



Op 20 juli is er een bomaanslag op Hitler, die slechts lichtgewond raakt. 
Direct hierna worden verschillende mensen uit de omgeving van de Führer 
terecht gesteld.

Op 4 september worden: Brussel, Antwerpen, Luik en Maastricht bevrijd. 
Veel NSB-ers uit het westen vluchten naar het noorden en oosten van 
Nederland om zich veilig te stellen voor de moordzucht van het gepeupel. 

Intussen wordt er op steeds meer bezuinigd. Zoals op : eten en drinken, 
brandstof en stroomgebruik en op rookwaren.

24 september : 1000 a 1200 Duitse soldaten worden ingekwartierd in 
Veendam. 

Vanaf 1 november gaan de kinderen niet meer naar school vanwege gebrek 
aan brandstof voor de schoolkachels.  Alles gaat op de bon. 

18 november wordt bekend gemaakt dat dr. H.Colijn op 75 jarige leeftijd  
op 16 september 1944 is overleden. Hij was voor de oorlog minister-
president en voorzitter van de Anti-Revolutionaire partij (ARP).

26 november : er vallen enige bommen op de Langeleegte. Twee huizen 
geraakt, 1 vrouw gedood, 1 man en 1 kind gewond. 

29 november : vanaf nu mag er geen licht meer aan na 20 uur. 
(Verduisteringsgordijnen doen hun intrede). 

Er komen distributiebonnen voor: witbrood, meel, stroop, jam, suiker, 
vlees, kaas, melk, boter, aardappelen en zout. Voor kinderen tot 4 jaar 
komt een aangepast rantsoen. 
Kerstfeest 1944 : voor de 5e keer vredesfeest in oorlogstijd. In het westen 
van het land begint de honger op te spelen. Veel Hollanders en evacué’s 
komen naar het noorden en oosten van ons land. 

Zo komen er 700 evacué’s  uit Roermond naar Wildervank en 2000 uit 
Venlo naar Veendam. 



1945 : we gaan het 5e oorlogsjaar in. 

Deel 3 volgt in de juli –augustus  Nieuwsbrief 
Als u kopy voor deze Nieuwsbrief wilt inleveren, welkom. 
Wel graag voor 15 juni. 

Een oud-collega stuurde mij de volgende mail  n.a.v. de perikelen rond de 
coronacrisis als het gaat over reisplannen voor 2020 :

Woonkameroen Tuinzania Halsinkie Berging aan Zee
Islamabadkamer Schuurmonnikoog  Serre Leone Keukenhof 
Parijskast en  de Balkonlanden 



Gedicht van Harold Zoet
Ingezonden door ons medebestuurslid Corrie Truin

Ineens ben ik in tranen
Voel ik me alleen en maakt de
uitzichtloosheid me gek
Grijpt de angst me naar de keel.

Op andere momenten ben ik positief
Zie ik wat het ons brengt
Hoe we dit op de een of andere manier
nodig hadden.

De wereld die steeds harder draaide.
Het milieu dat schreeuwde om aandacht.
Mensen die schreeuwden om rust.

En nu lijkt het alsof de natuur
aan de rem heeft getrokken.
Aan de noodrem.
Alles komt tot stilstand.

Behalve in de zorg.
Daar is de druk enorm.
De mensen die we jarenlang onderwaardeerden,
een hongerloontje betaalden,
zijn nu onze helden.
We klappen voor ze.

Nu wordt zichtbaar war er echt toe doet.
Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding.

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
We leren nu hoe kwetsbaar we zijn.
Dat niets zeker is in het leven.
En hoe dom we zijn geweest.
Om geld, status en schoonheid
tot het hoogste goed te verheffen



Honderd km/ uur rijden voor het milieu?.
Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben.
Nu is er bijna niemand meer op de weg.

Verre vakanties waren de normaalste
zaak van de wereld.
Sterker nog, het was een trend waar
iedereen graag aan meedeed.
Hoe verder, hoe beter.
En nu vliegt er bijna niemand meer.

Kinderen brachten we massaal naar kinderdagverblijven en BSO’s.
Onze carrières waren belangrijk.
Gaven ons aanzien.
Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen.
Het woord alleen al....

Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen ook,
weten we de spelletjes weer te vinden.
De verf en de klei.
Worden we zelf weer een beetje kind.

Onze ouderen, waar we voorheen nauwelijks naar omkeken.
Worden nu beschermd met man en macht.
We bieden onze hulp aan.
Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe zodat ze zich
niet vergeten voelen.
We bellen en skypen omdat we ze niet kunnen bezoeken.

En nu we de kapper, de schoonheidssalons en de rimpeldokter
niet meer kunnen bezoeken, wat zal er overblijven van onze
schoonheidsidealen!
Onze drang om jong te blijven terwijl  we nu niets liever willen
dan oud worden.



De natuur kan eindelijk ademhalen.
De natuur waar wij deel van uitmaken, maar waarvan wij zo vervreemd
waren geraakt.
Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat horen.
Tsunami’s,	orkanen,	bosbranden,	epidemieën.
Dan laten we alles vallen en hebben alleen elkaar nog.
Naakt en kwetsbaar.

Ik haal ook eens diep adem en droog mijn tranen.
HET KOMT GOED!

Website

Om onze website uit te breiden is een pagina toegevoegd met diverse 
interessante links.

Ga naar https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-menterw
en klik op website-adressen

Als u links tegenkomt die voor anderen ook interessant zijn, geef die dan 
door aan de secretaris (kvdveen1@netvisit.nl) zodat ze toegevoegd kunnen 
worden aan de pagina.
We	zullen	de	links	zoveel	mogelijk	in	categorieën	indelen	zodat	de	pagina	
overzichtelijk blijft.



Ledenvergaderingen in 2020:

Omdat het Chinees etentje op 16 april niet doorging vanwege de 
coronacrisis en een 15 tal mensen al betaald heeft is in overleg met de 
penningmeester besloten dit geld te bewaren, omdat we misschien later in 
het jaar toch nog een Chinees etentje organiseren. We komen  er op terug. 

14 mei: jaarlijks reisje.  
Door de maatregelen rond de Coronacrisis ging het reisje helaas niet 
door.  

Zomervakantie: van juni tot en met augustus

Afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis : 

16 september: Mevrouw Medema uit Groningen met het onderwerp: 
Traumahelikopter. 

22 oktober 2020: (niet 15 oktober) met de KBO. Lezing van en over de 
Wilde Ganzen.

19 november: Ds. H. van der Zwaag-Visscher, PKN predikant in Veen-
dam. Onderwerp volgt. 

10 december : Kerstfeest met aansluitend een broodmaaltijd.  



Het spiegelglas (dichter onbekend)

Er leefde eens heel lang geleden
een boertje werkzaam en tevreden,
aan weelde was hij niet gewend,
een spiegel had hij nooit gekend.
En eens toen hij aan het spitten was
vond hij een stukje spiegelglas.
Hij nam’t in zijn vereelte hand
‘zat onder het vuil en onder het zand.
Hij veegde het aan zijn broekspijp af
en keek er in, en stond toen paf.
Mijn vader zei hij, sapperloot,
die is al vele jaren dood.
Mijn vader och die goeie man,
hij is het en kijkt me an.
Hoofdschuddend stak hij het in zijn zak,
en bekeek het thuis op zijn gemak.
En hij begon te overleggen,
wat zijn vrouw ervan zou zeggen.
Ze was wat bazig zijn Katrien
en zou er wel om lachen misschien.
En omdat hij daar zo bang voor was,
Verborg hij het onder zijn matras.
Maar telkens ging hij er weer heen.
Mijn vader, zei hij dan tevreên
Dat wekte argwaan bij zijn vrouw
die  het hare er van weten wou
en zodra hij weer de deur uit was,
zocht zij en vond het spiegelglas.
Wat moet hij daarmee, peinsde zij,
er moet iets niet in orde zijn!
Zij wantrouwde zo haar goede Hein,
dat ze het omkeerde en keek
doch raakte toen geheel van streek.
Daar heb heb ‘t nou, ik dacht het wel,
er is een andere vrouw in’t spel.
Mijn man, hij heeft geen hart in het lijf,
waarom houdt hij van zo’n lelijk wijf????





AGENDA

16 september: Mevrouw Medema 
uit Groningen met het onderwerp: 
Traumahelikopter

22 oktober 2020: met de KBO. 
Lezing van en over de Wilde 
Ganzen.
 
19 november: Ds. H. van der 
Zwaag-Visscher, PKN predikant 
in Veendam. Onderwerp volgt. 

10 december : Kerstfeest met 
aansluitend een broodmaaltijd.   

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


