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Mededelingen bestuur: 

Voorzitterschap:  Onze voorzitter  mevrouw Sjoukje Smid –van der Velde 
is voorlopig niet  in staat haar functie in te vullen. Ze blijft wel bestuurslid. 
.Op de ledenvergadering van 15 september deelde de voorzitter mee dat zij 
binnenkort voor 6 weken in therapie gaat in het UMCG te Groningen.  
Daar verblijft zij inmiddels.  Het adres is : Universitair Centrum Psychia-
trie UNCG, afd. Ouderenpsychiatrie t.a.v. mevr. Sj. Smid, HPC  CC 541, 
Postbus 11120, 9700 AC te Groningen. Een kaartje ontvangen vindt ze 
altijd mooi !

Gerrit Visscher- van der Zwaag zal het voorzitterschap waarnemen..  

30 jarig bestaan: Op 1 oktober 2022 bestaat onze PCOB afdeling precies 
30 jaar.  Omdat de oktober ledenbijeenkomst samen met de KBO is, vieren 
we dat feit een maand later: op 17 november 2022. Er wordt 1 lid gehul-
digd vanwege haar 25 jarig lidmaatschap en een van de oprichters : de 
heer J. Brinkman, 90 plusser,  zal een kort woordje spreken   En de verdere 
invulling  is nog een verassing. 

Mededeling penningmeester :In de bestuursvergadering van 6 septem-
ber 2022 heeft het bestuur besloten de contributie voor het jaar 2023 niet 
te verhogen. Dat betekent dat de contributie voor het nieuwe jaar wordt 
: Leefverband : 60,-- Euro en individueel lidmaatschap; 36,-- Euro. Voor 
leden die hun contributie via aut.incasso laten betalen zal dit eind dit jaar 
plaatsvinden. Voor leden die zelf overmaken, graag betalen voor 1 februari 
2023.                     Namens het bestuur : Albert Volders, penningmeester.  

Vervoer : Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe	Dijk.	Tel.:	0598	-47.04.12			of	06-	150	72	998	.Kosten	:	€	2,--	heen	
en terug. Te betalen aan de chauffeur. 

Doppenactie : U kunt de doppen inleveren bij of op laten halen door 
Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C te Veendam. Tel. 0598 -47.04.12 of 06- 
150 72 998.   Of Mail : lendedijk@netvisit.nl . 

Zie ook op de site van de PCOB / internet:  
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-



Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Wintercollectie
10% korting

Nu nog veel keus!

Bel: 0598-630750

Ledenwerving : Hartelijk welkom aan een nieuw lid : mevrouw W. 
Koek, Kerkstraat 67 F , 9649 GP te Muntendam.  Daarmee komt het 
ledental op : 194 . Zullen we dit jaar over  de 200 leden komen  bijvoor-
beeld in november als onze PCOB afdeling 30 jaar bestaat. Moet toch 
mogelijk zijn. 

Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de le-
denadministratie, de heer Nanno. Levenga, die het weer doorgeeft aan de 
secretaris en aan de coördinator bezorging : de heer Wiebe Dijk. 

Landelijk 

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. Zwembad Tropiqua geeft sinds 
korte tijd geen korting meer. .
*. 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 service-
telefoon  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.  

Speerpunten van de KBO -PCOB zijn : wonen, welzijn en zorg, 
veiligheid, koopkracht. digitalisering en zingeving.   

Schippersstraat 16 • Veendam • www.damedia.nl

Bel: 0598 - 625843

U kent DaMedia al, wij verzorgen al jaren dit boekje voor de PCOB.
Maar wat kunnen voor u, als PCOB-lid, betekenen? 

Een paar voorbeelden:
• oude foto’s scannen en printen,
• foto’s van uw (klein)kinderen printen op maat voor een fotolijst,
• oude documenten scannen zodat deze niet verloren gaan,
• computerwerk, zoals instellen van e-mailaccounts, etc.
• printen van (kerst)kaarten, brieven, etc, inclusief versturen indien nodig.

Heeft u voor andere werkzaamheden hulp nodig? 
Bel dan bovenstaand nummer en we zoeken een oplossing.



FAMILIEBERICHTEN :

Mede omdat het bemensen van de lief en leed commissie steeds moeilijker 
wordt, heeft het bestuur besloten voortaan alleen de leden van 80 jaar en 
ouder te noemen. Dus daarmee stoppen we met de regel om ook de 80 min-
ners te noemen. Ook over de leeftijd achter de jarigen wel of niet noemen 
daar komt het bestuur nog eens met u op terug. 

Jarigen oktober 2022.
8  okt.: de heer L. Rustebiel, Kerkstraat 60 A, 9641 AV te Veendam.
9 okt. : mevr. K. Feddes - Wildeman, Langeleegte 2 C, 9641 Hj te 
Veendam. 
14 okt. : mevr. Woltmeijer-Kamphuis, Molenstreek 126, 9641 HJ te 
Veendam.
17 okt. : mevr. D. de Vries-Stam, Bocht Oosterdiep 48, 9641 JL te 
Veendam. 
19 okt. : mevr. A.J. Vermaat-Reijnhout, Galjootstraat 63-22,9642 NN  te 
Veendam.
20 okt. : mevr. N. Keizer-Wesseling, Agaatlaan 5,9646 BE  te Veendam.  
24 okt. de heer F. Keizer, Agaatlaan 5, 9646 BE te Veendam. 

De jarigen : van harte gefeliciteerd, een mooie verjaardag met uw geliefden 
en hopelijk verder in goede gezondheid. 





Huwelijksjubileum; geen 

Verhuisd : mevrouw J. Huiting is verhuisd naar : 
Boven  Westerdiep 88 -10 , 9641 LK te Veendam. 
Wij wensen haar daar een goede tijd toe. 

Oproep voor vrijwilligers kerkdienst 

Voor woon-zorg en revalidatiecentrum Veenkade zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen bij de kerkdiensten in Veenkade op de 
zondagmorgen.
Activiteitenbegeleiding Veenkade – tel. 06 – 53 26 75 17 
of e-mail : ab@zgmeander.nl

Ledenvergaderingen seizoen 2022 – 2023 

Tijdstip : elke 3e  donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur  
Locatie : de Kandelaar.  
13 en niet 20 oktober (samen met de kbo) : Onderwerp : Wilde Ganzen. 
17 november : Viering van het  30 jarig bestaan van onze PCOB  afdeling.        
15 december : Kerstfeest. m.m.v. mevrouw G. Lenting uit Wildervank 
19 januari 2023 : Nieuwjaarsbijeenkomst. met het onderwerp : Gebrand-
schilderd glas door de heer Heerssema ..Na de pauze is er tijd om elkaar 
een voorspoedig 2023 te wensen met een Nieuwjaarsborrel.
16 februari : ………………………………..
16 maart : …………………………………
20 april : ………………………………….
13 mei : …………………………………..
Invulling februari tot en met mei volgt. Een idee ? Geef die dan  door aan 
het bestuur. Alvast bedankt. 
….mei : Jaarlijks reisje. 



Verslag van de ledenbijeenkomst op 15 september 2022. 

Welkom en opening.
Op de eerste ledenbijeenkomst van het nieuwe seizoen 2022 – 2023  kan 
voorzitter Nanno Levenga ruim 50 leden verwelkomen. Ook welkom aan 
mevr. Dalstra van de Gemeente Veendam die een inleiding zal houden over  
de WMO. Voorzitter  opent  de vergadering met een gebed. 

WMO.
Mevrouw Dalstra begon haar werk in 
Veendam in 2002. Zij is nu beleids- 
medewerkster Zij schetst in haar inleiding de 
ontwikkeling naar de WMO. De naam Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
ontstond in 2007. Daarvoor was het AWBZ 
= Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten . 
Onderdelen van deze landelijke wet , zoals 
Schoonmaak, gehandicapten voor,zieningen  
werden in 2007 overgeheveld naar de Ge-
meentes. In 2015 kwam 
daar van de provincie de jeugdwet bij.  Over-
hevelingen gaan ook vaak gepaard 
met bezuinigingen. 
In 2015 hield de AWBZ op te bestaan,  

Vroeger had je bejaardenhuizen. Die worden gemist. Er is een gat tussen de 
vroegere bejaardenhuizen en de huidige verpleeghuizen, Verzorgings- en 
verpleeghuizen in Veendam zijn: Meander, Veenkade AGW-huis.  
Om de stijgende kosten tegen te gaan wil de huidige minister Kuipers 
een IZA = een Integraal Zorg Akkoord. Betekent wel dat de taken van de 
huisartsen worden uitgebreid. Zij hebben dan ook bezwaren tegen het plan. 
Lange tijd heeft ook het marktdenken  invloed gehad op de zorg. 

Hoe werkt de WMO in de gemeente Veendam ?
a. Indicaties aanvragen bij de instellingen  zelf.
b.	 De	financiering	anders	aanpakken	;	niet	per	uur	uitbetalen		maar	op-	

en afschalen 
c. Andere naam :Van NOVO naar COMPAEN naar BASIS.





Ook noemt spreekster nog : Hulpmiddelen, vervoer, aanpassing woning. 
Voorzitter bedankt de spreekster voor haar inleiding en overhandigt een 
bloemetje.
Na de pauze doet de voorzitter een aantal mededelingen. 

a. Voorzitter Sjoukje Smid is bezocht door een 3 tal bestuursleden. 
 Binnenkort gaat ze voor verdere therapie naar het UMCG in 
 Groningen. Ze blijft vooreerst als bestuurslid op de lijst staan.
b. Op 12 oktober is er een ouderenmiddag in Van Berestyein in 
 Veendam. Voor het programma zie verderop in deze Nieuwsbrief. 
c. Op donderdagmiddag 13 oktober : de eerste gezamenlijke kbo-pcob 

ledenbijeenkomst met het onderwerp : Wilde Ganzen. Ook komt de 
heer Wim Beens iets vertellen over de computer. 

d. Per 1 januari 2023 neemt de heer Beens de ledenadministratie van 
Nanno Levenga over.  

e. Op donderdag 17 november vieren we het 30 jarig bestaan van onze 
PCOB afdeling. Met o.a. een oorkonde voor een mevrouw  die 25 
jaar lid is, een toespraak van Ingrid Rep de landelijke voorzitter van 
de PCOB en ook komt een medeoprichter van de PCOB op 1 oktober 
1992,  de heer J. Brinkman een toespraakje houden. 

f. Gevraagd : meer chauffeurs voor halen en brengen van leden die zelf 
niet meer kunnen rijden. Opgaaf bij Wiebe Dijk. 

Rondvraag : geen.
Sluiting : Voorzitter sluit af met een een stukje van Bonhoeffer : 
Blijdschap uit de bundel : Geloof – Hoop – Liefde.  Hij schreef dit in de 
gevangenis in oorlogstijd vanwege zijn verzet tegen de nazi’s. 





Een brief uit Amsterdam 

Een poosje geleden kreeg ik een mail van de heer Pieter Smit uit Amster-
dam met de volgende aanhef : Ik lees het artikel van Bolhuis in nummer 
114 (hij bedoelt de PCOB Nieuwsbrief van april 2021)over de onderdui-
kers in Veendam / Wildervank.

Ter aanvulling :   

Ik ben eind jaren zestig of begin jaren zeventig een keer met mijn vader op 
bezoek geweest bij de heer en mevrouw Bazuin (of Bezuin?)  die woonden 
toen ik denk in de Edisonstraat in Amsterdam Watergraafsmeer. Zij waren  
zeer aardig. 

Ze hadden in de Tweede Wereldoorlog als ik dacht joodse onderduikers een 
tijd in het schuurtje op het landje achter de smederij  van mijn opa Arent 
Jan Smit in Wildervank gewoond vertelde mijn vader. Adres :was : Bare-
veldstraat 22 , staan nu bekend als: d oale smederie.

Hoe ik het mij herinner was dat ze door iemand van de kerk bij mijn opa 
waren ondergebracht, omdat het  risico van huiszoeking bij mijn opa niet 
zo heel groot was omdat hij (gedwongen)  diverse reparaties deed aan 
Duitse	fietsen	en	legermaterieel.	Mijn	opa	en	vooral	mijn	oma	waren	vol-
gens mijn vader zeer bang voor straf als het toch uit zou komen. Er liepen 
immers regelmatig Duitsers met kapotte spullen de smederij in. En ook 
boeren en dorpsgenoten met kapotte spullen. Een deel van hen was mis-
schien lid van de NSB. dacht mijn opa. 

Mijn opa praatte er in mijn bijzijn nooit over. Ook wel te begrijpen: zijn 
zoon (mijn vader) moest zich wel melden voor dwangarbeid in Duitsland, 
omdat mijn opa doodsbang was voor huiszoeking. Mijn vader kreeg in de 
Duitse munitiefabriek tuberculose wat hij nauwelijks overleefde. Hij kwam 
eind 1944 uitgemergeld en nog immer doodziek terug. Mijn grootouders 
wisten denk ik geen raad met alle angsten.(En misschien ook schaamte 
omdat ze van alles repareerden voor het Duitse leger).   

Ik meen me te herinneren dat er ook wel eens kortere tijd een derde per-
soon in het schuurtje geplaatst werd. Daar weet ik verder niets van. Ik 



herinner me ook niet dat het mijn opa na de oorlog kwalijk werd genomen 
, dat werk voor de Duitsers. Hij bleef na de oorlog gewoon organist van de 
kerk	en	dorpssmid	en	fietsenmaker	in	Wildervank.	

Op de recente foto :Links het woonhuis van mijn opa en rechts de smederij 
waarachter de heer en mevrouw Bazuin huisden.  

Voor reacties : Het adres van Pieter Smit is ; Linnaesparkweg 119-H- 1098 
CV te Amsterdam.  Tel. : 06-26 154 355 



NIEUWE OPZET LIEF en LEED

Tot nu toe  waren de leden van de PCOB verdeeld over een aantal be-
zoekwerkers. Zij regelden de lief en leed bezoeken onder de leden. Helaas 
wordt de groep bezoekwerkers te klein om alle leden te bezoeken.  De nog 
overgebleven bezoekwerkers zijn bij elkaar geweest en er is tot het vol-
gende besloten : 

Verjaardagen : alle verjaardagen van 80 jaar en ouder komen in de Nieuws-
brief.  De leden kunnen op persoonlijke titel een kaartje sturen. Bj de 
kroonjaren 80, 85 en 90 (om de 5 jaar) wordt een attentie (bloemetje) 
geregeld. 

Huwelijksjubilea : leden die 50 jaar getrouwd zijn en daarna om de 5 jaar, 
worden in de Nieuwsbrief vermeld en de echtparen worden verblijd met 
een bloemetje. 

Zieken: worden vermeld in de Nieuwsbrief. Ieder kan op persoonlijke titel 
een kaartje sturen of een bezoekje brengen. Bij langdurige ziekte wordt een 
attentie gebracht. 

Overlijden: bij overlijden wordt er door het bestuur een kaartje gestuurd 
en gaan we naar de rouwdienst. Het overlijden komt in de Nieuwsbrief en 
ieder kan  nog een persoonlijk kaartje sturen. 
Om een attentie  of een bloemetje te verzorgen zullen leden die b.v.in de 
buurt wonen, benaderd worden met de vraag of zij dit willen regelen en 
een bezoekje willen brengen.. Zo kan het lief en leed werk van de PCOB 
breed gedragen worden. 

Aanspreekpunt voor dit alles is het bestuur en met name : 
Corrie Truin, tel. 0598 – 452838 of 06- 402 86324  en 
Wiebe Dijk tel. :0598- 470412 of 06- 150 72998.  

Met dan meteen de eerste vraag om als u weet dat er iemand ziek is of 
om andere reden een kaartje nodig heeft, dit door te geven aan Corrie of 
Wiebe. 





Puzzel oktober 
ingezonden door ons medebestuurslid Nanno Levenga. 

Voor veel leden is een puzzel oplossen ook in deze tijd, een zinvol en 
mooi tijdsverdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je 
denkvermogen ook nog. 
Oplossing puzzel september; bushokreclame

Bestuursbesluit : Er worden geen prijsjes meer uitgedeeld. Wel blijven de 
puzzels doorgaan. De oplossing kunt u voortaan naar de secretaris sturen. 

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



Allerlei

• Uit de bundel 75 woorden van Toon Hermans 

OUD
Elke dag word je een dag ouder, 
maar het is niet het aantal dagen
Waar je oud van wordt,
Het gaat om de zwaarte van de dagen,
Hoe minder je jezelf belast voelt hoe lichter de dagen zijn
En dat legt het gewicht in de schaal 
Waardoor je je jong of oud zult voelen,
Wie zwaar aan het leven tilt , maakt zichzelf vroegtijdig oud.
Mensen vinden je oud of jong,
Hoofdzaak is wat jij er zelf van vindt.
Als je graag oud bent, staat het je goed !  

• Oplossing Taalspelletje : Hoofdletters of niet ?  
1   Als ondernemer ben je niet automatisch …… plichtig  
 0  btw  0  Btw  0  BTW 
2.  Vanwege het mooie weer gaan de meeste mensen met vakantie naar …..
    0 het Zuiden  0 het zuiden. 
3.  Iemand uit Palestina noemen we een ……
     0 een Palestijn  0  een palestijn 
4. In de ……. was het heel normaal dat kinderen bier dronken. 
    0 middeleeuwen  0  Middeleeuwen 
5. Ook de lijsttrekker van de ……..nam deel aan het debat.
    0  PVDA 0  PvdA 0  pvda 
6. De brief was gericht aan ……………….
 0  mevrouw van der Kooij 0  mevrouw Van der Kooij  0  me-
vrouw Van Der Kooij.
7. de aanhef van het bericht luidde …………
 0  geachte Redactie  0  Geachte Redactie  0  Geachte redactie. 
8. Eén van de winnaars was …………….
 0  de heer B. van der Plas 0  de heer b. van der Plas  0 de 
heer B. Van der Plas. 
9. Elke ……… wordt hier de vuilnis opgehaald. 



 0  maandag   0 Maandag 
10. Alles wat onze …………… zegt en doet, valt onder de ministeriele 
verantwoordelijkheid. 
 0  koning   0 Koning 

* Een nieuwe puzzel : kruis de juiste betekenis aan :

1. Moraal      = hoogtepunt  zedenleer  inhoud                
2. Verknocht =  bedorven  verbolgen  gehecht 
3. Ontstentenis    =  afwezigheid  ontevredenheid  verwarrend 
4. Domicilie     =  gedweeheid  woonadres huiselijkheid
5. Naasten      = in bezit nemen  liefkozen  verblijfplaats 
6. Heikel      = afkeer  hachelijk  onverwacht
7. Liga      = bestuursraad  samenzwering      verbond.   
8. Resideren      = heersen    wonen  trillen 
9. Wederwaardigheid = ervaring aanspreektitel   bericht
10. Digniteit  = bescheidenheid  waardigheid     eerlijkheid  

Veel puzzelplezier en oplossingen naar de secretaris s.v.p. 

Uit het dagboekje : het verlangen de wind te volgen van schrijver/dichter/
dominee Okke Jager een paar nadenkertjes over Pasen ;

• Toen de steen werd weggerold kwam er niet alleen een opening in het 
graf. Er kwam een opening in alle dingen. Wij zien de dingen nu niet 
meer zoals zij zich voordoen. Het geloof ziet overal een gat in. 

• Jezus heeft zich niet bij de feiten  neergelegd: dan lag Hij er nog !
• De unieke boodschap van het Evangelie is niet dat de dood geen 
 verschrikking is, maar dat niet-meer-sterven geen verschrikking is.
• Over de levende God kunnen wij alleen maar levend spreken. 



Een gedicht over onze medemens. Dichter onbekend. 

Hoe waardevol de vrienden  die je trouw blijven,
Hoe waardevol de naasten op wie je kan bouwen.,
Hoe waardevol de steun uit soms onverwachte hoek,
Hoe waardevol de mensen die doen wat ze zeggen,
Hoe waardevol de mensen met wie je stil kunt zijn,
Ze bewaren je, ze houden je overeind, ze houden je gaande.
Als zoveel wankelt, als zoveel onzeker is, als zoveel je vermoeit.
Ze behoeden je als je de weg gaat die gegaan moet worden. 

Een bekend gedicht over en voor onze kinderen en vul maar in …….

Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen.
Graveert Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.
Dat niets en niemand ze meer daaruit kan branden,
Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift. 

Houdt Gij mijn kindeern vast als ik ze los moet laten,
En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
Als ze niet in het schema van de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
Maar wees Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren.
En laat ze nooit vervreemden,nooit, hun leven lang !

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen !

Dichter : Geeske Wiersma





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 - 47 04 12
of 06 - 15 07 29 98 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA

13 oktober (met kbo)  
Wilde Ganzen

17 november 
Viering van het  30 jarig bestaan van 
onze PCOB  afdeling.

15 december
Kerstfeest m.m.v. mevrouw 
G. Lenting uit Wildervank

19 januari 2023
Nieuwjaarsbijeenkomst

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


