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   Tel. 0598-630810, e-mail: willemensjoukje@ziggo.nl

Secretaris  K. v.d. Veen
   Prins Bernhardlaan 56 - 120, 9641 LW Veendam
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   Tel. 0598-624378, e-mail: avolders@netvisit.nl
   Bankrekening: NL47RABO 0140350934 t.n.v PCOB
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   E. Schmaal
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best.lid SSPV. C. Truin-Folkerts
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https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-menterw
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Mededelingen van het bestuur:

Let op : de commissie lief en leed vergadert niet op 11 maart ,maar op 
4 maart om 10 uur bij Corrie Truin aan de Molenstreek 35.
*Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zal de ledenbijeenkomst van april 
in het teken staan van de bevrijding van ons land 75 jaar geleden. De heer 
Venema uit Stadskanaal, , 90 plusser, zal ons over de oorlog vertellen. 

En na een oproep op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 16 januari hebben al 
enkele leden van onze PCOB afdeling zich bereid getoond ook een bij-
drage voor de Nieuwsbrief te willen leveren aan verhalen uit de oorlog, de 
periode 1940 -1945. Er hebben zich inmiddels al 3 leden aangemeld die 
een bijdrage willen leveren. Graag meer verhalen dan kan ik die over heel 
2020 verdelen. U kunt dus ook het hele jaar kopij aanleveren. We zijn erg 
benieuwd. 

Na het voorafgaande  verhaal van de joodse mevvouw EW in de februari 
Nieuwsbrief  nu het eerste verhaal van ons PCOB lid ; de heer J.G.(Joop) 
Brinkman , Duurswold 3 in Veendam.

*Contributie 2020: het bestuur stelt een kleine verhoging van de contribu-
tie	voor:										€	35—voor	alleenstaanden	en	€	58,	-	voor	echtparen.	Op	de	
ledenvergadering van 21 november 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 .  

*Doppenactie: Dank zij de inzet van ons bestuurslid Bé Lohof draait de 
actie nu weer 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. 

Vanaf 28 juni 2019 is het nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB  : 
Seniorenorganisatie KBO – PCOB,  Ringwade 67, 3439 LM te Nieuwe-
gein. 



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

De telefoonnummers blijven ongewijzigd. 
Algemene nummer: 030 – 3400 600 e-mail: info@kbo-pcob.nl 
Op 27 november 2019 is een belangrijk stuk voor alle leden uitgekomen: 
Ledenraad PCOB besluit: Aan de slag met KBO - PCOB vernieuwt. Het 
komt zeker ook in ons bestuur en ledenvergadering aan de orde. U kunt het 
alvast lezen via internet. 

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 8% korting op de 
 basisverzekering en 10% korting op alle aanvullende, inclusief 
 tandarts, verzekeringen. Tel. 071-751 00 56

d. Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar van Nederland. U 
 ontvangt 8% 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 
 donderdagmiddag 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. 



Haarstudio Reflexion

Brink 8  Veendam 
Telefoon 0598-630484

Knippen zonder afspraak, 
andere behandelingen, zoals kleuren 

en permanenten op afspraak.



Belastingaangiftes IB  2019.  KBO – PCOB 

Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvuller van de KBO-
PCOB voor uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Ook kan hij u adviseren 
over het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor het invullen 
van IB 2019 zijn er 3 personen beschikbaar namens de KBO-PCOB. 
Het zijn: 

• Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5  tel. 0598- 62 43 78
 Mailadres : avolders@netvisit.nl 
• Alko Flink, Pommerse Bocht 93,   tel. 0598- 61 87 11
Mailadres	:	alkoflink@netvisit.nl	
• Nanno Levenga, Ds. Van Petegemstraat 7,  tel. 0598 – 61 90 77
• Mailadres : famlevenga@netvisit.nl 

Als u gebruik wilt maken van hulp bij het invullen IB 2019 dient u 
vroegtijdig contact op te nemen met één van bovengenoemde personen 
om de aangifte te plannen. 

De belastinginvuller zorgt ervoor dat uw aangifte bij de belastingdienst 
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangiften:

• Aangifte voor 1 april 2020 binnen bij de belastingdienst, aangever 
krijgt voor 1 juli antwoord op de IB aangifte 2019. 

• Aangifte na 1 april 2020 binnen bij de belastingdienst, aangever 
krijgt na 1 juli antwoord op de aangifte IB aangifte 2019.

Onkostenvergoeding
De vergoeding voor onkosten, zoals reis- kopieer- en printkosten zijn 
maximaal	€	15,-	per	adres.	

Namens de belastinginvullers,

Nanno Levenga. 

Voor vervoer kunt u bellen:  
Fam. Dijk , Wildervank tel. 0598 - 470 412  /  06 -  15 07 2998 
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. 
Kosten:	€	2,-	heen	en	terug.	



VAKGARAGE VAN DAMME  |  K.J. de Vriezestraat 33  |  9648 HB Wildervank  |  T 0598-61 48 90  |  info@vakgaragevandamme.nl  |  www. vakgaragevandamme.nl



Familieberichten maart 2020

G.P. Oldenziel        G.G. Venema,
Kielebocht 43-104 , 9642 CA , Veendam  Oostlaan 317, 9642 PW-
      Veendam.
12 maart : 80 jaar.    13 maart : 80 jaar. 

H. Ridderbos-Venema.   H. Broekema-Mulder.
Marktstraat 3, 9641 EJ –Veendam     Pr.Bernhardlaan 56-108,
      9641LW–Veendam
14 maart : 80 jaar    . 22 maart : 90 jaar. 

H. de Groot – Faber.    H. Ridderbos.
Voormolenstraat 23-008, 9645EL-Veendam. Marktstraat 3, 9641 EJ-
      Veendam. 
26 maart : 91 jaar     29 maart : 80 jaar. 

W.G. H. Smid.     Fam. E.H. Haak
Lindenlaan 9 ,9651 BG –Meeden  Het Loeg 4, 9649 EH- 
      Muntendam
30 maart : 80 jaar     18 maart : 50 jarig huweliijk. 

De jarigen en ook het 50 jarige bruidspaar : van harte gefeliciteerd een 
mooie dag gewenst samen met de familie en Gods zegen in het nieuwe 
levensjaar en uw verdere leven als echtpaar.
 
Mevrouw Van der Zwaag verblijft nog steeds in: Maartenshof ,
Schaaksport 100, afd. 3 B – kamer 8,
9728 P G te Groningen. 

Een kaartje is altijd welkom. 



JAARVERSLAG 2019

Ledenvergaderingen het hele jaar rond. 
Elke 4e donderdag van de maand, behalve in de zomervakantie, was er 
een ledenbijeenkomst in kerkelijk centrum de Kandelaar. De belangstel-
ling en opkomst was wisselend wat ook samenhangt met het onderwerp 
van die middag. Gemiddeld waren er rond 65 mensen aanwezig. Als we 
samen onze schouders er blijven onder zetten dan kunnen we zo doorgaan 
met hulp van uw belangstelling en aanwezigheid. Het bestuur blijft ook 
zoeken naar goede sprekers met een interessant onderwerp. Tips zijn altijd 
welkom. Hoogtepunten ook dit jaar waren weer de Nieuwjaarsbijeenkomst, 
het jaarlijkse reisje en de viering van Kerstfeest gevolgd door een brood-
maaltijd. 
Als bestuur vergaderden we 4 keer met de KBO en 2 keer, in februari en 
oktober, kwamen we als leden van KBO en PCOB bij ekaar. 

Provinciaal en landelijk werken de beide bonden al langer samen. 
Landelijk is er nu één hoofdkantoor in Nieuwegein. (adresgegevens enz. 
zie voorin de Nieuwsbrief) Er is een gezamenlijk blad: het maandelijkse 
Magazine dat met onze plaatselijke Nieuwsbrief elke maand bij u in de 
bus valt. 

Ledenbestand
Op 1 januari 2019 waren er 186 leden, op 31 december was de stand 179.  
Er kwamen 6 leden bij en er gingen 13 leden af door verhuizing, overlijden 
of andere reden. We noemen de namen van de overledenen met de datum :

24 juni 2019   mevr. H.J. P.F. Pathuis-Janssen
20 augustus 2019   de heer J. Folkers
2 september 2019   de heer F. Kroon
16 november 2019   de heer H. Hoving. 
28 november 2019  mevr. Oostindjer-Weijer. 

Wij wensen de nabestaanden en familieleden alle sterkte en Gods 
nabijheid om verder te gaan met dit verlies van hun geliefde. 



Contact met de leden

a Lief en leed.  
De commissie lief en leed zet zich daadwerkelijk in voor het bezoeken van 
zieken, voor jarigen boven de 80 en huwelijkse gedenkdagen. Regelmatig 
vergadert deze commissie onder leiding van onze voorzitter Sjoukje Smid.   
De commissieleden zijn de dames : mevr. K. de Groot, Van der Ploeg, 
Truin, Van der Kam, De Wagt, Keizer, Scheper, de heer en mevrouw: 
Broesder en de heer en mevr. Keller.

b. De Nieuwsbrief.
Elke maand, behalve in de zomerperiode, komt er, tegelijk met het lande-
lijke Magazine, een Nieuwsbrief bij u thuis in de bus. In de Nieuwsbrief 
staan o.a. verslagen en foto’s van de ledenbijeenkomsten, familieberichten, 
nieuws uit het bestuur en andere vergaderingen enz. 
De bezorgers zijn: de heren De Boer, Flink, Hoogeveen, Lohof, Smid, 
Ufkes, de Wagt en de dames: Kats, Leunk en Tulp. 

Alle medewerkers van lief en leed en ook de bezorgers: 

HEEL HARTELIJK DANK VOOR JULLIE TIJD EN INZET VOOR 
ONZE OUDEREN(BOND). 



Het bestuur 
Functie   Naam    aangetreden  aftredend 
Voorzitter   Sjoukje Smid   2005   2021
Secretaris   Klaas v.d. Veen  2012   2020
Nieuwsbrief  Klaas v.d. Veen (tijd.) 
Penningmeester Nanno Levenga a.i.    2019                
Albert Volders volgt Nanno Levenga op per 1 februari 2020. 

Bestuurslid- lid SSPV – lid lief en leed :                                                        
                       Corrie Truin   2016   2020.
Coördinatie bezorging bladen- doppenactie- ledenadministratie :      
   Bé Lohof                  2011   2023.
Bestuurslid   Egbert Schmaal  2009   2021 

Wiebe Dijk is sinds februari 2019 coördinator voor vervoer naar en van 
de	ledenbijeenkomsten.	U	betaalt	voor	een	retourtje	€	2,-	contant	aan	de	
chauffeur. 



Mevr. Corrie Truin en de heer Klaas v.d. Veen zijn dit jaar aftredend. 
Blijft staan: het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden. Denk 
niet: laat een ander dat doen. Ga een bestuurslid aanspreken. U hoeft niet 
direct een functie te vervullen maar draai eerst eens een jaar mee in de 
bestuursvergadering. Eén keer per maand op een morgen of middag. 
Blijft ook staan: Het bestuur is er voor de belangen van de ouderen in 
onze afdeling. Dat doen ze allen met veel inzet. 
En u heeft een zinvolle middag al is het om eens met een andere oudere 
te	praten	en	samen	een	kop	koffie/thee	te	drinken.	
Tot slot: neem gerust uw buurvrouw/- man eens mee. 
Zo hopen en bidden we op en voor een goed volgend jaar 2020. 

Namens het bestuur: Klaas van der Veen, secretaris. 
------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel jaarverslag 2019.
De penningmeester gaat het verslag over 2019 en de begroting 2020 
bespreken en u kunt op de ledenjaarvergadering van 19 maart vragen 
stellen. 



Verslag van de bijeenkomst KBO –PCOB 
op 20 februari 2020. 

Voorzitter Sjoukje Smid heet een 100 tal aanwezigen welkom waaronder 
enkelen die voor het eerst aanwezig zijn. Ook welkom aan de KBO leden 
en de spreker en verteller van deze middag de heer Erik Hulsegge van RTV 
Noord. Omdat die om 16 uur weer weg moet volgen de mededelingen als 
laatste punt deze middag. Het bestuur is blij met zo´n hoge opkomst. 

Opening met een gedicht : 5 voor 12 uit de bundel Volharding. 
Hierna gaat zij ons voor in gebed. 

Hierna komt Erik Hulsegge aan het 
woord. Hij vertelt eerst over zijn 
loopbaan vorafgaand aan RTV Noord. 
Vooraf vraagt hij de aanwezigen of 
hij in het Gronings kan vertellen of 
in het Nederlands. Voor een enkeling 
die geen Gronings verstaat, zal hij de 
moeilijke woorden in het Nederlands 
vertalen. Loopbaan: geboren in Wes-
terlee, woont nu in Winschoten. Van 
Stadskanaal naar Veendam.  Schrijft 
in de Veendammer onder de colum: 
Veendammerik. Bij de Koerier schrijft 
hij voetbalverslagen. Als free/lancer 
totdat TV Noord hem belt. Samen met 
Ronald Niemeyer doet hij tv en tekst 
tv. Werkplaats in een bezemkast. Na 

een paar jaar kwamen ze uit de kast en kreeg ieder een andere taak.  
De laatste jaren gaat hij zondagmorgen op pad in het programma : 
Noordmannen. 

Als een  echte verteller vertelt hij wat ze allemaal mee maken onderweg. 
Zoals	op	een	zondagmorgen	tussen	8	en	9	uur	als	een	vrouw	op	de	fiets	met	
een  herdershond die zegt : ik zing ! Wist u trouwens dat Erik de bedenker 
was van het beroemde programma KLOUK. Samen met Wiebe Klijnstra 
die je niet ziet maar wel hoort.  Een kwis van 3 minuten afgekeken van een 



Belgische gelijke maar dan korter. Een 
van de aanwezigen in de zaal herkent 
het : hij deed een keer mee. Erik 
belooft dat KLOUK in het voorjaar 
terug komt. Komisch verelt hij ook 
over de dame met het zendertje. Zij 
moest naar  de wc maar het zendertje 
stond nog aan. Hetzelfde overkwam 
hem zelf, dus excuus aam de zaal ende 
dame om wie het ging maar die zei 
nuchter dat ze de microfoon niet aan 
had staan. 

In de pauze gaan strooifolders rond 
met de aankondiging van een optreden 
van chr. Toneelverniging Internos op 

zaterdagmiddag 4 april 
om 14 uur in Dukdalf. 
Wie wil kan zich opgeven 
voor kaarten om de klucht: 
In de vergulde os bij te 
wonen.	Kosten:	€	7,50.	
Kaarten bij mevr. Brouwer 
tel. 612781 

Na de pauze verelt spreker 
wat zijn dagelijks werk 
is. Hoogtepunt van deze 
middag is waarschijnlijk 
voor veel aanwezigen zijn  
eigen verhaal. Het verhaal 
van zijn eeneiige tweeling-
broer die hij pas op 17 
jarige leeftijd leerde 
kennen en zien. Ik keek in 
mijn eigen spiegel ` Die 
ontdekking noemde hij 
´een geschenk uit de 



hemel´ Het was geen 
Spoorloos maar wel 
MOOI ! Helaas heeft de 
biologische moeder niets 
meer van zich laten horen. 
Wel heeft Erik er veel 
familie bij gekregen na het 
overlijden van zijn bio-
logsiche vader.  Dit hele 
verhaal kwam jaren 
geleden naar buiten na 
een gesprek tijdens een 
fietstocht	van	Erik	met	
een zoon van de bekende 
Groninger Ede Staal. 
Overleden in 1984. 

Spreker- verteller eindigt 
met een ode aan Ede Staal 
met als titel  : 
Op de stadsboerderij.  
Met als slotzin : soms 
verlang ik naar de 
boerderij. 

Voorzitter eindigt met de slotzin : Heel, heel mooi verteld. Zij overhandigt 
hem een envelop met inhoud namens de kbo – pcob. 

Mededelingen. 
a.19 maart : ledenjaarvergadering met ds. Poede `Op weg naar Pasen`
b.16 april : 75 jaar bevrijding met de heer Venema uit Stadskanaal. 
Afsluitend	een	Chinees	buffet	in	de	Kandelaar.	Kosten:	€	10,	
c.14 Mei : reisje naar Friesland.  Meer informatie zie verderop in deze brief
Sluiting : Voorzitter bedankt ieder voor de grote belangstelling en eindigt 
met het gedicht: Er is een eenvoudige manier ……… 
( vul maar in)

Verslag :  K. van der Veen, secr. PCOB.



Ledenvergaderingen in 2020:

19 maart: Ledenjaarvergadering met jaarverslagen secretaris en penning-
meester.   Herdenking overleden leden. Tevens huldiging van 4 leden die 
25 jaar lid zijn van de PCOB.  
Na de pauze: Ds. Poede, PKN predikant, komt met het onderwerp: 
“Op weg naar Pasen” 

16 april: Thema: 75 jaar bevrijding m.m.v. de heer Venema uit Stadskanaal 
die vertelt uit eigen ervaringen met de oorlog. Tevens afsluiting seizoen 
met een lopend Chinees buffet in de Kandelaar. Tot 1 april opgaaf bij de 
voorzitter of secretaris en betalen voor 1 april bij de penningmeester de 
heer A.Volders. 

14 mei: jaarlijks reisje.  We gaan dit jaar naar Friesland.  Vertrek om 9 uur 
vanaf de Kandelaar. Via Groningen-Drachten-Heerenveen-Sneek-Bolsward 
naar	het	museumdorpje	Allingawier.	Daar	gaan	we	koffiedrinken	en	om	
13 uur is er een lunch.  Hierna rijden we een mooie route door het Friese 
landschap. In Hindelopen is een stop. Terug gaan we dineren in Tolbertin 
hotel-restaurant de Klaver. Dan terug naar Veendam. Aankomst rond 20.30 
uur.		Kosten	:	plm.	€	60,--	Meer	informatie	op	de	ledenjaarvergadering	van	
19 maart a.s.

Zomervakantie: van juni tot en met augustus

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, PKN predikant in Veendam. 
Onderwerp volgt. 

10 december : Kerstfeest met aansluitend een broodmaaltijd.   



Mijn belevenissen als jongen van 9 tot en met 14 jaar 
tijdens de 2e Wereldoorlogjaren in Zwolle. 

Mijn eerste herinnering was meteen al op 10 mei 1940. Het was een 
prachtige zonnige dag in mei. Tegen 7 uur in de morgen werd ik wakker 
geschud door hevig gebrom van een aantal vliegtuigen, die laag vliegend 
over ons huis en omgeving trokken richting het westen. We waren meteen 
klaar wakker.In de middag  werd Zwolle bezet en kreeg de buurt al direct 
inkwartiering van Duitse soldaten. Dat was natuurlijk een rare belevenis. 
Een Duitse soldaat kreeg het logeerbed van mijn ouders toegewezen. Toen 
hij de volgende dag  weer vertrok  kreeg ik een reep chocolade van hem, 
die ik echter niet mocht opeten want die kon wel eens vergiftigd zijn. 

Mijn schooljaren hebben veel geleden gedurende de oorlogsjaren. Tijdens 
het eerste jaar zat ik in de vierde klas bij meester Huisberts. Op zekere 
dag kwam hij niet meer op school. Later hoorden wij dat hij was opgepakt 
wegens ondergrondse bezigheden en was geexecuteerd. Dit maakte grote 
indruk op mij en de andere kinderen. Ook het hoofd van de school zat in 
het verzet,waardoor we maar weinig les kregen en feitelijk als onvolwassen 
leerlingen naar de Mulo werden verwezen. Om de Marnix Mulo te 
bereiken liepen we op onze klompen 5 km. heen en 5 km. terug. De school 
werd echter gevorderd en kregen we zo goed en zo kwaad les bij de leraren 
thuis en in een lokaal bij het Zwolse politiebureau. Van leren kwam niet 
veel. De leerlingen ontvingen in 1945 na de bevrijding gratis het Mulo 
diploma. En dat was natuurlijk wel heel bizonder. 

Wij woonden in de Brederostraat in Zwolle, een toegangsweg naar het 
openluchtzwembad en het voetbalveld van PEC Zwolle. In de bezettings-
tijd was de straat haast helemaal  leeg , geen auto te zien en haast helemaal 
geen verkeer. Voor de kinderen een heerlijke speelplaats. Ik heb er 
gerolschaatst en gevoetbald en allemaal leuke spelletjes gedaan. De hele 
dag buiten en weinig binnen. 

Toch was er wel verenigingsleven voor ons. Elke zondag ging ik naar de 
Waalse kinderkerk en de juf vertelde daar heel mooie kinderbijbelverhalen. 
Ademloos luisterden we vooral als er lichtbeelden bij werden vertoond. 
Ook was ik lid van het CJMV.  Het gebouw stond in de binnenstad van 
Zwolle. Er was ook een bibliotheek met prachtige jongensboeken. En er 



was een landkaart waarop we de toestand van de oorlog probeerden af 
te lezen. Maar ook hier kwam een eind aan in 1944. Ik werd  lid 
van de postzegelvereninging en daar leerde je de wereld kennen. Het 
schrijnende van de oorlog ontging mij grotendeels  als kind. Ik weet 
nog dat er weinig joodse kinderen in onze buurt woonden. Op een dag 
bemerkte ik dat een man de Davidsster droeg op zijn jas. Wel hoorde ik dat 
er via Zwolle treinen vol joden naar Duitsland werden vervoerd. Pas later 
na de oorlog begreep ik wat er in werkelijkheid was gebeurd. Ouders 
verzwegen ook veel narigheid voor hun kinderen. Dat was ook wel te 
begrijpen. Maar wisten ze het zelf wel ? 

Wat de meeste angst veroorzaakte waren de vliegtuigen.Horden grote 
vliegtuigen met bommen richting Ruhrgebied en Emden. Er waren 
regelmatig luchtgevechten soms zichtbaar voor je ogen en neerstortende  
vliegtuigen. 

 Een paar keer heb ik vliegeniers zien neerdalen aan een parachute in 
onze directe omgeving. Op een keer vloog een brandende bommenwerper 
over ons huis om een paar kilometer verderop in de Vecht te storten. Als 
jongens waren wij  er nog eerder bij dan de Duitsers. Om te zien was dat 
erg schokkend. Op een voetbalveld van PEC Zwolle stond groot Duits 
afweergeschut waar de buurt ook last van had. De scherven van de 
granaten vlogen overal heen en dat was erg gevaarlijk. Het gekke was 
dat je als kind gewoon buiten ging spelen. Ook waren er Engelse jacht-
vlieg-tuigen,	Spifires,	die	zoveel	mogelijk	precieze	doelen	van	de	Duitsers	
probeerden te raken. Maar vaak ook werden onschuldige burgers gedood. 
Angstige momenten. In Zwolle werden ook bommen gegooid op een 
kruitschip met als resultaat dat het schip in de lucht vloog en heel veel ra-
men sneuvelden. In de omgeving waar Rie woonde in Zwolle vielen bom-
men  op een gasfabriek 10 meter van hun huis.  In de omgeving van 
de IJssel stortte een Engelse jager neer. Een Duitse soldaat stond naast het 
lijk van de piloot op wacht. Aangrijpend genoeg maar als jeugd kwam je 
op plekken die niet altijd leuk waren. Het blijft je altijd bij. 

Heel	fijn	is	het	als	je	als	kind	iets	hebt	kunnen	betekenen	in	de	2e	helft	van	
de oorlogstijd.  Alles werd krapper. Zo ging ik als 12/13 jarige jongen  op 
een	oud	Frans	fietsje	bij	2	neven	van	mijn	vader	bij	de	IJssel	en	in	Dalfsen,	



2 keer in de week melk halen.  Dat waren avontuurlijke tochten zover van 
huis. Een keer scheerde een vliegtuig over mij heen en wierp een bom op 
mij af, dacht ik. Het bleek een leeg benzinevat dat vlak bij mij neer kwam. 
Ook proberden we overal brandstof weg te pakken.  Er was steeds minder 
te stoken. Als jonge jongen had je het geluk dat de Duitsers nog niet zo 
achter je aan zaten. We gingen in die tijd ook vroeg naar bed. Er was geen 
electrisch licht meer. Wel een beetje lijnolie voor een beetje schemerlicht. 
Met mijn vader hebben we in die tijd heel wat gedamd, geschaakt, gesjoeld 
en knikkerspelletjes gedaan. 

Wat je als kind niets vermoedend kon meemaken werd mij duidelijk toen ik 
op	een	keer	langs	de	Meppelerweg	reed	op	mijn	fietsje	en	langs	de	bomen	
5 gedode mensen zag liggen. Door de Duitsers neergeschoten, waarschijn-
lijk wegens verzetsdaden van anderen en dan werden onschulidge  burgers 
opgepikt die dan als vergelding werden.  gedood. Ik was heel diep onder 
de indruk om dat te zien.  Ook waren we als kinderen regelmatig als 
toeschouwer betrokken bij razzia’s. Vooral als boeren hun vee naar de 
markt brachten, dan kwamen de landwachters hun papieren kontroleren. 
Landwachters waren altijd Nederlanders. De Grune Polizei ging langs 
de	huizen	om	overgebleven	fietsen	mee	te	nemen.	Mijn	vader	moest	
onderduiken	als	er	een	razzia	was.	Gelukkig	was	mijn	moeder	heel	flink	
als mijn vader op reis was. In augustus 1944 kregen we weer inkwartiering 
van 2 Duitse soldaten. Met tegenzin maar je stond nachteloos.  Maar eerlijk 
gezegd hebben we nooit last gehad. 

Het waren geen scherpslijpers maar gewoon dienstplichtigen. In maart 
/april gingen ze plotseling weg en we hebben ze nooit weer gezien. 

De bevrijding van Zwolle was net zo rustig als de inval van de Duitsers. Ik 
had al zo’n voorgevoel. De nacht er voor was het stil en rustig in de buurt. 
Een Duitse patrouille liep dreigend met geweren in de aanslag door onze 
straat zo zag ik door een spleet van het gordijn,’s Morgens stond ik vroeg 
op en begaf me naar de ingang van de weg naar Zwolle. Met een aantal 
mensen stonden we te wachten op wat gebeuren zou. Na een uur zagen we 
2 verkenners aankomen : 2 Canadezen die moesten zien of Zwolle veilig 
was. Het bleek dat de Duitsers al over de IJssel richting Hattem vertrokken 
waren.	Op	een	fiets	van	een	Duitse	vrouw	uit	de	buurt	gingen	de	
verkenners terug naar hun compagnie. Na een uur kwamen de bevrijders:. 



Ja we waren “BEVRIJD” .

Bij de Duitse inval kreeg ik chocolade, bij de bevrijding mijn eerste 
sigaret. Het kan verkeren !

Dit is een kleine weergave van een bewogen periode, die voor mijn 
ouders, mijn zus en mijzelf goed is afgelopen. Het had zo anders gekund.

In diepe dankbaarheid denk ik er vaak aan terug. 

Verteld door ons PCOB (oud-bestuurs) lid : J.F. (Joop) Brinkman. 

Tijd
 

Tijd is er als het voorbij is
voorbije tijd.

 
Tijd is er als je tijd verliest

verloren tijd
 

Tijd is  er als je tijd maakt
maakbare tijd

 
Tijd is  er als je de tijd vertraagt

vertraagde tijd
 

Tijd is er er als je stil wordt
verstilde tijd

 
Tijd is er als je rust neemt
pauze-- tussen – rusttijd

 
Tijd is er als je je laat haasten

haasttijd
 

Tijd is er altijd, nu je kijkt, nu je leest
hier en nu tijd  

 
Tijd komt altijd

toekomsttijd







AGENDA

19 maart: Ds. Poede, PKN 
predikant, met het onderwerp :
 “Op weg naar Pasen” 

16 april: Heer Venema uit 
Stadskanaal. Afsluiting seizoen  
met lopend buffet 

14 mei: jaarlijks reisje.

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

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


