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Mededelingen van het bestuur:

Vooraf : 
Op 19 oktober heeft ons medebestuurslid Bé Lohof een hersenbloeding 
gehad.  Gevolg is dat hij met zijn rechteroog niet meer kan zien. 
Hij is opgenomen in het Martini ziekenhuis. Wij wensen Bé en Rika en 
hun kinderen sterkte toe en denken aan hen in ons gebed. 
Nanno Levenga is bereid gevonden de taken van Bé in het bestuur 
tijdelijk over te nemen. Bedankt Nanno !

Omdat Bé lohof ook stopt met de doppen actie is het verstandig om eerst 
even bij u thuis de doppen op te sparen.
Ons lid Wiebe Dijk is bereid deze taak van Bé over te nemen. 
In de volgende Nieuwsbrief meer informatie.

Op verzoek van onze voorzitter Sjoukje Smid is op zondag 18 oktober via 
RTV 1 - Onstwedde e.o in het verzoekplatenprogramma: “Het bewogen 
hart “een plaat uitgezonden voor al onze leden van de PCOB afdeling 
Veendam- Wildervank – v.h. Menterwolde. Titel van de  plaat is: 
“ Elk uur, elk ogenblik” gezongen door het chr. Mannenkoor uit 
Stadskanaal . Bedoeld om al onze leden een hart onder de riem te steken!  
Attent gebaar voorzitter !   

1 Mededelingen over de coronacrisis en hoe verder ?
Omdat de onzekerheid over het coronavirus nog steeds niet weg is, heeft 
het bestuur, ook in overleg met de Kandelaar, het volgende besloten.:
a. De gezamenlijke bijeenkomst van KBO –PCOB op 22 oktober : Het 

onderwwp over de Wilde Ganzen is afgezegd. 
 De bijeenkomst voor alleen PCOB leden  ging ook NIET door. Reden : 

er kwamen slechts 3 opgaven binnen.
b. Over de bijeenkomsten van 19 november en het kerstfeest op 10 
 december : zie verderop in deze Nieuwsbrief. 
c	 Over	de	financien	:	zie	mededelingen	penningmeester.	
d. Het jaarlijkse reisje is uitgsteld naar d.v. volgend jaar. 



2. Verhalen uit de 2e Wereldoorlog 
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-bestuurslid 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 de juni Nieuwsbrief een samenvatting van het 2e deel van het oorlogs-
dagboek van Jan de Groot, vader van ons lid Jacob de Groot. 
En in de Nieuwsbrief van juli –augustus stond het derde en laatste deel. 
Het hele dagboek overziende stel ik vast dat de vader van Jacob de Groot, 
de heer Jan de Groot,  een stuk interessante en lezenswaardige oorlogs-
geschiedenis uit eigen omgeving heeft vastgelegd en ook nog de grote l
ijnen uit de geschiedenis van de  2e Wereldoorlog heeft bijgehouden. 
Knap stukje werk in  vele nachtelijke uren tot stand gekomen.  
In de september Nieuwsbrief stond het verhaal van de Dankdienst op 
zaterdag 5 mei 1945 in Haulerwijk.
In de oktober brief geen verhaal. Maar deze keer wel weer. Lees het 
verderop. 

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

4. Landelijke nieuwsbrief 
Als u dat wilt, kunt u zich ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief 
via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. 

Onderwerpen in  de maand oktober 2020 waren b.v. : wandelonderzoek : 
veel senioren aan de wandel – blijf omzien naar elkaar – houd de AOW 
onverkort in stand – kbo –pcob pleit voor passende hulpmiddelen, ook 
tijdens corona. En meer interessante onderwerpen. 
Het  nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB is  : Seniorenorganisatie 
KBO – PCOB,  Ringwade 67, 3439 LM te Nieuwegein. 
De telefoonnummers blijven ongewijzigd. 
Algemene nummer: 030 – 3400 600 e-mail: info@kbo-pcob.nl 
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5. Oproep nieuwe bestuursleden : Wie vult ons bestuur aan ? 

6. Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam. 
Op  dinsdagmiddag 6 oktober 2020 vergaderden  beide besturen weer 
gezamenlijk sinds februari ’20 over hoe we samen verder gaan in deze 
coronatijd. 
Kort verslag : Van beide besturen waren er 2 keer 5 leden aanwezig. 
Voorzitter	Johan	Drenth	leidde	deze	vergadering.	Er	was	geen	officiele	
agenda. Wij hebben vastgesteld dat het moeilijk is om in deze coronatijd 
bij elkaar te komen. Zeker omdat wij als ouderen een kwetsbare groep zijn. 
In  de grote zaal van de Kandelaar mogen maximaal 30 personen plaats 
nemen op voldoende afstand. Dus is gezamenlijk bijeenkomen als leden 
van  KBO en PCOB nu onmogelijk. Zo ging de ouderendag van de geza-
menijke 3 ouderenbonden in Veendam op 30 september ook niet door.

Een paar punten die ook nog aan de orde kwamen waren : opgave voor 
de museumplusbus en een mededeling van het ouderenplatform over een 
voorstelling op zondagmiddag 29 november om 14 uur in Van Beresteyn. 
De Lions in Veendam hebben een aantal vrijkaarten beschikbaar gesteld 



aan de ouderenbonden. Opgave bij ons bestuurslid : Corrie Truin. Wie het 
eerst komt wie het eerst maalt. 

De titel van de voorstelling is : La familia (een soort André Rieu) . 
Normaal	zijn	de	kosten	:	€	20,--	(	incl.	een	drankje).

Korte inhoud van La Familia :
Heerlijk meezingen , zwieren en zwaaien op overbekende melodieen. Van 
Weense evergreens die je meevoeren in de sfeer van het beroemde Nieuw-
jaarsconcert tot Italiaanse kaskrakers als “Buono Sera”. Ook hoogtepunten 
als Phantom of the Opera en onvergetelijke melodieen uit opera en operette 
ontbreken niet. En natuurlijk “The  Second Waltz”met een zelf  geschreven 
Nederlandse tekst, die iedereen kan meezingen. 
Sinds de landelijke doorbraak in 2011 onder de naam Opera Familia via 
Hollands Got Talent bij RTL 4 is la Familia zeer succesvol te noemen in 
zowel Nederland als daarbuiten. Zij zingen van klassiek tot pop. Van 
Nederlandstalige luisterliedjes tot bewerkingen van beroemde koorwerken. 
La Familia wordt vaak vergeleken met “Il Divo”en gezien als vocale versie 
van André Rieu. Na het concert blijven sopraan Belinda. Bariton Paul en 
mezzosopraan Carla nog even gezellig na voor een ontmoeting tijdens de 
“Meet en Greet”.
Kortom een middag heerlijk genieten van  prachtige muziek, lieve mensen. 
Mooie stemmen, humor en ontroering en bovenal gezellig meedoen en 
samenzijn.  
 



Voor vervoer kunt u bellen: 
De heer Wiebe Dijk is centraal contactpersoon om vervoer te regelen 
van en naar de ledenbijeenkomsten. U kunt hem bellen als u vervoer 
wilt. Tel. 0598 - 47 04 12 of 06 - 15 07 29 98 

Kosten:	€	2,-	heen	en	terug.	

7. 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 
 basisverzekering 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 
 donderdagmiddag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer. 
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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. 

Mededelingen van de penningmeester :

Aanpassing automatische incasso contributie PCOB. vanaf 2021.

Na	afloop	van	de	ledenbijeenkomst	op	donderdagmidag	27	september	
heeft het bestuur het besluit genomen ten aanzien van de hoogte van de 
contributie voor het volgend jaar 2021 : 
Aangezien de leden dit jaar weinig gebruik hebben kunnen maken van de 
geplande bijeenkomsten en activiteiten – en dit voorlopig waarschijnlijk 
niet  zal veranderen – zal de contributie voor volgend jaar 2021 
ongewijzigd blijven. Dit betekent :
Voor	individuele	leden	:	€	35,--	en	voor	leefverbanden	:	€	58,--	contributie.

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 formulier 
ondertekend. 
Het landelijk bureau heeft aangekondigd de service van a.i. vanaf 2021 
terug te willen brengen naar één keer per jaar vanwege de  kosten. 
Daarom wordt de contributie via a.i. met ingang van 2021 dus in één 
termijn geincasseerd in de maand januari.

Voor de leden die niet via a.i. betalen, het verzoek de contributie voor 1 
februari te voldoen. 

Met groet : Albert Volders, penningmeester. 



Haarstudio Reflexion

Brink 8  Veendam 
Telefoon 0598-630484

Knippen zonder afspraak, 
andere behandelingen, zoals kleuren 

en permanenten op afspraak.



Familieberichten  november 2020

Omdat we in dit jaar nog maar weinig bij elkaar zijn geweest in PCOB 
verband zijn de familieberichten  ook iets uitgebreider.

Familie H. van Eden;
Bocht Oosterdiep 5 / H , 9641 JH te Veendam.
5 novmber 2020 : 61 jarig huwelijk.   

F.E. Bakker.
R.H. van Deestweg 4-01, 9646 BZ te Veendam.
5 november : 90 jaar. 

 R.Mulder –Hellinga.
Borgerspark 54, 9642 LP te Veendam.
21 november: 85 jaar.

 Het bestuur beraadt zich nog op een tijdstip van de uitreiking van de 
4 oorkondes voor 4 van onze PCOB leden. Deze zou plaats vinden in de 
jaarvergadering in maart dit jaar, maar corona ontregelde alles. 
De 4 leden zijn : 
F.E. Bakker, Van Deestweg 4-01 –lid sinds 01-01-1995 , 
G.Salomons –de Boer, Ubbo Wilkensstraat 12, lid sinds 30-8-1995 
de heer en mevrouw Rustebiel , Kerkstraat 60a. lid sinds 04-10- 1995.  

In het AGW huis , adres: Borgerspark 2 te Veendam : 
verblijven momenteel de volgende  PCOB leden :

1 Mevrouw Mezach –v.d.Meulen, Bocht Oosterdiep te Veendam  :kamer 
207 
2 De heer Van Halsema, , Veenstroom – kamer 306, 

Mevrouw Tjaberings, is nog in Oldwolde in Winschoen. Adres : Blijham-
sterweg 45, 9673 GL te Winschoten.. Zij bedankt  iedereen die een kaart 
stuurde of haar belde. 

 * Mevrouw Sandee, Hereweg 89, 9651 AC te Meeden is geopereerd. Na 
de bestraling gaat het nu redelijk goed met haar. Sterkte gewenst.!



* de heer G.Timmer , Beneden Verlaat 18, 9645 BN te Veendam is ernstig 
ziek.Hij verblijft in het ziekenhuis. Een kaart kunt u sturen naar zijn 
huisadres. 

* de heer W. Pathuis , Prins Benrhardlaan 56 - 212 , 9641 LW te Veendam 
is weer opgenomen in het ziekenhuis. 
Wij wensen hem beterschap en alle sterkte toe.

*Van de fam. Ufkes, Oostergo 1 , 9642 EZ te Veendam kwam het 
volgende bericht : 
De	heer	Ko	Ufkes	heeft	een	ongeneeslijke	longziekte	(longfibrose)	en	
heeft niet lang meer te leven volgens de dokters. En volgens de laatste 
berichten is de situatie nu (23 oktober) zeer zorgelijk. 
Wij wensen Ko en zijn vrouw alle sterkte en Gods nabijheid in deze 
levensfase !

Ook de lief en leed commissie dames en heren hebben aandacht voor de 
leden die ziek zijn of opgenomen zijn in een verpleeghuis enz. Maar een 
kaartje o.i.d. van ons ,zeker in deze tijd,  doet ook goed. 
Steeds meer leden missen het contact met elkaar in de maandelijkse 
ledenbijeenkomsten. 

Daarom een tip : 
Bel elkaar eens op. U kunt ook rustig een bestuurslid bellen als u dat wilt. 
Intussen beraadt het bestuur zich hoe we als PCOB afdeling verder gaan. 
En dan hangt alles af hoe de situatie rond het coronavirus zich verder ont-
wikkelt. Als er nieuws is hoort u dat via de volgende Nieuwsbrief of eerder 
in een extra bericht. 



Puzzelpagina 

Uitslag  Bijbelpuzzel :
1.Als je geen geld meer hebt dan ben je zo arm als Job
2. Als iemand erg oud is dan zeg je : Dat/ die is zou oud als Methusalem
3. Iemand die erg sterk is, is zo sterk als Simson
4. Van iemand die erg wijs is, noem  je zo wijs als Job
5. Van iemand die erg slim is zeg je wel : Hij weet waar Abraham de 
msoterd haalt.  
6. In plaats van iemand van he kastje naar de muur sturen zeg je ook wel : 
Iemand van Pontius naar Pilatus sturen. 
7. Iemand die niet direct alles gelooft noemt wel een ongelovige Thomas.
8. Het jongste kind uit een gezin wordt wel eens de Benjamin genoemd. 
9. Een vals en gemeen mens wordt wel een Judas genoemd. 
10. Een vrouw of meisje die altijd klaar staat om te helpen noemt men wel 
een dienende Martha

De heer Jan Brongers. Prins Bernhardlaaan 56-111 (Huize St. Fransiscus) 
had alle antwoorden goed. Hij was  de enige die de oplossing instuurde. 
Gefeliciteerd heer Brongers !

Nog 2 puzzels: 
Tegenwoorden zijn woorden die je ook van achteren naar voren kunt 
lezen. Voorbeelden : netten  - lepel – kok. 
Resultaat : Er kwamen tegenwoorden binnen maar ook een tegenzin.  
Ook van de heer Brongers. De zin luidt in het Engels : A MAN  A PLAN  
A CANAL  PANAMA 

En ons oudste lid : Titia Oorburg (92 jaar) kwam met een hele rij tegen-
woorden. Ik noem er een aantal op alfabeth :  anna – abba – bob – daad 
– deed – dood – effe – ene – ere – ede – epe – kok – kik – keek – koekoek 
– kijk – lel – lil – lol – lepel – mam – mum – non – negen – nemen -  net-
ten – otto – onno – pap – pijp – pop – raar – radar – reder – redder – sas 
– sijs -  tot – tut – tuut. 
Knap gedaan Titia !   



Woordzoeker 
En medebestuurslid Nanno Levenga stuurde onderstaande kruiswoord-
puzzel in : een woordzoeker deze vindt u ook in deze Nieuwsbrief. 
Oplossing ook voor 20 november insturen. 
We zijn benieuwd wie de oplossing vindt en opstuurt. 
Uitslag Woordzoeker : Stabiel
Kruiswoord puzzel november 2020. 

  1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

 11  12       13

 14 15       16

 17    18 19  20

 21  22   23    24 25

   26      27   28

  29    30     31

 32   33 34    35 36

 37  38     39

  40     41     42

 43 44  45   46    47

 48     49

Horizontaal:
1 vrijaf 9 rund  12 gat in schedel 14 wapen 16 bitter 17 mannetjes hond 18 
iemand met een beperking 21 later 23 holte 24 merk 26 plant 27 klink 29 
muzieknoot  30 radiozender 31 kade 32 kipproduct 33 dier 35 zoon van 
Adam 37 oud Hollandse munt   39 suikerpalm  40 mannequin  43 plus 45 
Greenwich tijd (afk) 46 boom  47 muzieknoot 48 wedstrijd 49 docente.

Verticaal:
2 na-ijver 3 rund 4 profetes 5 deel v.d. Bijbel 6 winstaandeel 7 binnen 8 ri-
vier 10 geslacht 11 woonplaats 13 kerkelijke taal 15 lof 19 kleding 20 = 22 
rivier 25 razen 28 vast 29 afwezig 32 koningin oude testament 33 verdie-
ping 34 groeimiddel 35 strijdperk 36 schel 38 boven 39 bloedvat  41 lof 42 
dier 44 later 47 lidwoord. .



Oplossing: 34 9 23 19 16 43 5 6

Oplossing november:

Oplossing kunt u sturen voor 20 november 2020 naar het
Secretariaat: K. van der Veen mail:   kvdveen1@netvisit.nl
of brievenbus: Ds. Van Petegemstraat 7,9645 NV Veendam.

Onder de goede inzendingen wordt een prijsje beschikbaar gesteld.



Meditatie  
 (van de PCOB afdeling Nunspeet ingezonden door Nanno Levenga)

Hoe gaat het met u/je?

‘Hoe gaat het met je?’ Een vraag die we regelmatig aan elkaar stellen. 
Het viel mij op dat er naast het politiek correcte antwoord ‘goed!’ ook 
vaak wordt gezegd dat we het erg druk hebben. En dat is niet gek. We 
leven ook in een drukke en onrustige tijd. Druk op het werk, druk met 
school, druk met een huishouden, druk met de kerk. En dan ‘moeten’ 
we natuurlijk ook nog ontspannen. We hebben eigenlijk altijd wel wat 
te doen.

Ik wil u/jou er vandaag nog een taak bij geven. Geen zorgen, 
belastend gaat deze taak absoluut niet zijn. Vandaag gaan we 
even op adem komen bij God. Uitrusten bij de Allerhoogste.

En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij 
van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. – Genesis 2:3 (HSV)
Het woordje ‘rust’ komt heel vaak voor in de Bijbel. Zowel in het Oude als 
in het Nieuwe Testament. Sterker nog, je leest al over rusten in het eerste 
Bijbelboek wanneer God zelf in Genesis 2 ook uitrust van zijn scheppings-
werk. Ik snapte dit nooit zo goed, want God kan toch helemaal niet moe 
worden?

Wij associëren uitrusten vaak met moe zijn. En wij hebben inderdaad een 
God die niet moe of uitgeput kan zijn. Dat kunnen we lezen in Jesaja 40:28 
wanneer Hij zegt: Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige 
God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en 
niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Maar waarom dan rusten van zijn werk? In zes dagen heeft God de hemel 
en de aarde geschapen en alles wat daarop leeft. Toen was Hij klaar. Hij 
zag dat het goed was. Zijn werk was voltooid, helemaal klaar tot in de 
perfectie. Er was geen werk meer, dus kon Hij rusten. Niet omdat Hij moe 
was, maar omdat zijn werk erop zat.



Om later die zevende dag, die rustdag, in de Tien Geboden aan ons door 
te kunnen geven.

Want laten we eerlijk zijn: wat hebben wij die rustdag hard nodig. Een 
rustdag om uit te rusten van een week werken. Een dag om weer op 
adem te kunnen komen. Een rustdag om een onrustige ziel weer tot stilte 
te manen.
En bij wie kun je nu beter tot rust komen dan bij de Vredevorst? Bij de 
Schepper, de Bedenker van rust. ‘Maar hoe moet dat dan?’, vraag je je 
misschien af. Hoe kom ik dan tot rust bij God?

Rust vinden in gebed

Gebed is onmisbaar als je rust wilt vinden bij God. Maar omdat we het 
vaak zo druk hebben, is tijd vinden en maken voor gebed soms niet altijd 
makkelijk. Zelf ervaar ik soms ook dat mijn hoofd té druk is om te kun-
nen bidden. Maar dan is het juist noodzakelijk om mijn handen te vouwen! 
Want als Hij een storm op zee tot bedaren kan brengen, zou Hij dan niet 
de storm in mijn hoofd het zwijgen op kunnen leggen? En juist door dat 
(hardop) uit te spreken in gebed kun je de zegen van Gods rust al ervaren.
Soms door je stortvloed aan onrust voor Hem uit te storten, soms door 
simpelweg alleen maar stil te zijn en je hart te openen voor wat Hij tegen 
je zeggen wil. Niets is fout, zolang je focus en verwachting maar bij Hem 
ligt.
Jezus nodigt ons uit om de rust bij Hem te zoeken. Hij kent als geen ander 
de onrust van ons bestaan. Hij weet wat ons bezig houdt. Ga maar met je 
vermoeide en belaste hart naar Hem toe en Hij zál rust geven. Dat is een 
belofte. En wat Hij belooft zal Hij zeker doen. Vraag er dan maar gerust 
om: ‘Heere, geef mij rust in mijn onrustige bestaan’.

Andrea Froma  voorzitter van de afdeling Nunspeet 



Heer geef me rust

Heer geef me rust als aardse zaken
me verwarren en onrustig maken.

Leer me om alles in Uw hand te geven,
te zeggen: ‘ja, zo gaat het in het leven.’

Er is nog strijd, nog vele ongelukken
en mensen die verboden vruchten plukken.

Er is nog ziekte, zorg en nood,
er is nog eenzaamheid en hongersnood.

Maar Heer, als al die vele aardse dingen
in mijn beleven binnen willen dringen

en ik omringd door vele zorgen
zo opzie naar een nieuwe morgen,

leer mij dan rust te vinden, U kent mij.
Ik weet het wel: u bent er altijd bij.
En sta ik vol verdriet en overmacht,

weet ik: U bent er bij en geeft me kracht.

Laat in mijn hart de rust weer dalen,
ik niet in onrust meer verdwalen.

Geef me Uw sterkte in mijn zorgen.
Leer me elke dag: Ik ben bij U geborgen.

  Diny Beijersbergen-Groot



Enkele spreuken :

De eerste ingezonden door ons bestuurslid Corrie Truin. 

De tekst luidt : 
Gebed is de sleutel van de morgen 

En de grendel van de avond.

De tweede komt uit het Friese land.  

De tekst luidt : 
Der ’t God in doar tichtslacht

Docht Er in finster iepen. 

Vertaald : Waar God een deur dicht slaat,
  Doet Hij een venster open. 



Stemmen van de bevrijding – 75 jaar vrijheid in Groningen van de 
schrijver : Frank von Hebel. 

Uit dit lezenswaardige boek vertel ik u uit de vele verhalen enkele verhalen 
in het kort. De eerste uit het begin van de oorlog 10 mei 1940 en de tweede 
op de dag van bevrijding 13 april 1945. 

A. Hoofdstuk 1 heeft als titel : Melkend de oorlog in. 

De jonge boerenknecht Ubel Schipper zit op de vroege morgen van  10 mei 
1940 samen met de boer in een weiland aan de Friesestraatweg bij Adu-
ard de koeien te melken. (toen nog met de hand). Dan hoort hij motoren, 
vrachtwagens en pantservoertuigen langs de straat denderen. Hij stopt even 
met melken en loopt naar de weg. “Man het is oorlog” roept hij naar de 
boer.  De boer antwoordt : “Ja dat stond al een beetje 

op stapel. Maar Hitler heeft beloofd dat hij Nederland niet zal aanvallen. 
Het zal dus wel meevallen.” Ubel kruipt weer onder de blaarkop en melkt 
verder.  “En zo begon voor mij de oorlog : al melkend” vertelt de nu ruim 
80 jarige Ubel Schipper. Het eerste hoofstuk eindigt op blz. 20 met de 
woorden  (letterlijk geciteerd) : 

Honderden personen in het hele land, onder wie militairen en joden, wach-
ten niet op wat komen gaat en maken een einde aan hun leven. Zo ook Po-
lak Daniels, hoogleraar geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, 
en zijn vrouw. Aan zijn kinderen schrijft hij : “Moeder en ik kunnen ons 
onmogelijk aan Duitsland overgeven. De behandeling die zij velen hebben 
doen ondergaan, heeft ons doen besluiten een eind aan ons leven  te maken. 
Omhelsd door jullie vader. “

B. Hoofdstuk 2 : Immer gerade aus. 

Evenals Veendam wordt  Hoogezand_Sappemeer bevrijd op vrijdag de 13e 
april 1945 . Schrijver Kees Visscher (1930 -2007) hield in de oorlog een 
dagboek bij. Hij was toen leeerling aan de Rijks HBS in  Sappemeer 
en woonde aan de Parallelweg in Hoogezand. 



 Kees schrijft : “VRIJ ! VRIJ !Eindelijk is dan toch de lang verwachte dag 
aangebroken waarop ik kan schrijven de Tommies zijn  er! We zijn hele-
maal dol van blijdschap. ’s Morgens hadden we nog geen idee dat de Tom-
mies hier dezelfde middag al zouden zijn, al hing er wel wat in de lucht. 
Men raadde mij af om naar school te gaan maar ik ging toch de weg op.  
Samen met Jan Lubberts en Rini Bloemendal en Bé Camps. Bij school 
aangekomen was daar niemand. Dus we gingen terug naar huis. Thuis ge-
komen was mijn vader bezig planken voor de ramen te timmeren. Hij had 
gehoord dat de bruggen ’s middags zouden springen en hij was bang dat er 
“schaiterij” zou komen. 

’s Middags zagen we horden Duitsers die zich terug trokken. Blijf maar in 
de buurt zei pa. Even later kwamen er ook al grote groepen Duitse mili-
tairen	in	grote	haast	op	gestolen	dames-	en	herenfietsen	langs.Een	jonge	
militair riep tegen een oudere soldaat : “Wo gehen wier ? ‘ Hij riep terug : 
“Das weiss ich nicht “. In  de verte klonk kanonvuur en geratel van mitrail-
leurs. Opeens klonk een enorme donderslag : de Hoogezandster brug was 
opgeblazen. Na een tweede enorme knal ging ook de Bonthuizerbrug er 
aan. De hele straat was nu vol volk , overal stonden groepjes mensen. Wij 
uit onze straat lagen op onze buik in het gras langs de spoorgracht en zagen 
de vijand vluchten. Eén van de Duitsers riep naar ons : “Winschoten ?”  Ik 
riep in mijn beste Duits : IMMER GERADE AUS ! Toen kwam er echt een 
vluchtelingenstroom van Duitsers en verraders op gang. Van alle kanten 
kwamen de bevrijders Hoogezand-Sappemeer binnen : vanaf Kropswolde,  
uit de Van Rooyenstraat naar de Hoofdstraat. Op de Kielsterachterweg was 
het zwart van de mensen. Ook daar kwamen Canadese tanks Hoogezand 
en Sappemeer binnen rollen. Rijen meisjes en jongens liepen soms gearmd 
met Canadezen zingend en juichend door de straten. 

Eindelijk VRIJ ! VRIJ !  Wat waren we blij !



Donderdagmiddag 19 november van 13.30 u. tot 16 u. is er een 
ledenbijeenkomst met de volgende opmerkingen :

a. Voorwaarde : vooraf handen wassen en in de zaal op 1 ½ m. afstand 
gaan zitten.

b. Het gaat door als er minimaal 20 tot maximaal 30 leden komen. 
 Als de bijeenkomst niet doorgaat wordt u na 12 november  gebeld. 

c. Opgave voor 12 november bij de voorzitter of secretaris telefonisch 
of per mail .

d.	Invulling	van	de	middag	:	na	een	kop	koffie/thee	een	verrassing	
 gebracht door de familie Dijk.

Om 16 uur stoppen we en gaat het bestuur nog even verder vergaderen.  

Donderdagmiddag 10 december vanaf 13.30 uur :

Kerstfeest met medewerking van ds. Hilde Van der Zwaag – Visscher , 
predikant van de PKN in Veendam. 





AGENDA

19 november: afhankelijk van 
opgave  van genoeg deelnemers : 
koffie	met	een	verrassing	

10 december : Kerstfeest met 
medewerking van ds. Hilde Van der 
Zwaag – Visscher , predikant van 
de PKN in Veendam. 

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


