Nummer 124, april 2022

Afdeling
VeendamWildervankv.h. Menterwolde

Verschijnt 10 keer per jaar
Oplage: 170
Redactie-adres: Prins Bernhardlaan 56 - 120, 9641 LW Veendam

Bestuur afdeling Veendam-Wildervank-v.h. Menterwolde
Voorzitter		
			
			

S. Smid-v.d. Velde
Lindenlaan 9, 9651 BG Meeden
Tel. 0598 - 63 08 10, e-mail: willemensjoukje@ziggo.nl

Secretaris		
			
			

K. v.d. Veen
Prins Bernhardlaan 56 - 120, 9641 LW Veendam
Tel. 0598 - 61 26 79, e-mail: kvdveen1@netvisit.nl

Nieuwsbrief

K. van der Veen

Penning-		
meester:		
			
			

A.G. Volders
Hendrik Werkmanhof 5, 9646 DE Veendam.
Tel. 0598 - 62 43 78, e-mail: avolders@netvisit.nl
Bankrekening: NL47RABO 0140350934 t.n.v PCOB

Leden-		
administratie
			

N. Levenga (tijdelijk)
Ds. Van Petegemstraat 7, 9645 NV te Veendam.
Tel. 0598 - 61 90 77, e-mail: famlevenga@netvisit.nl

Doppenactie
en vervoer en
verspreiding

coördinator : W. Dijk
Bocht Oosterdiep 43c, 9641 JH te Veendam.
Tel. 06 - 15 07 29 98, e-mail: lendedijk@netvisit.nl

Best.lid SSPV.
namens PCOB
			

C. Truin-Folkerts
Molenstreek 11 - 35, 9641 HA Veendam
tel. 0598 - 45 28 38, e-mail: corriefokke@me.com

Alg. adjunkt
			
			

G. Visscher – van der Zwaag,
Beukenlaan 33, 9648 LR te Wildervank.
Tel. 0598 - 76 90 44, e-mail: gvisscher.pcob@gmail.com

Webmaster		

J. Haan van DaMedia

Internet
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-menterw
Rijbewijskeuring

Dokter Wong, kosten vanaf € 50,Veendam (komt bij u thuis). Tel. 0598 - 61 92 52

Mededelingen bestuur
Jaarverslagen 2021 : In deze Nieuwsbrief vindt u ook de jaarverslagen over
2021 van de penningmeester (als los inlegvel) en van de secretaris.
Lief en leed : Let op : in deze Nieuwsbrief leest u over een andere opzet van lief
en leed.
Het jaarlijkse reisje, 2 keer uitgesteld, vindt plaats op d.v. donderdag 19 mei.
Meer informatie verderop in deze Nieuwsbrief.
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-menterwolde
Ledenwerving
Weer een nieuw lid : Het is de heer E Drenth, Nassaustraat 1, 9645 HH te
Veendam .Van harte welkom in onze pcob afdeling.
Stand 21 maart : 190 leden.
Op naar de 200 leden dit jaar. Helpt u ook mee ?
Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de
ledenadministratie, de heer Nanno. Levenga, die het weer doorgeeft aan de
secretaris en aan de coördinator bezorging : de heer Wiebe Dijk.
Gegevens bestuur leest u voorin de Nieuwsbrief.
Berichten van de penningmeester.
Consumptie
Van de penningmeester een speciaal bericht vooral voor de nieuwe leden:
In de periode september tot en met april hebben we onze maandelijkse
bijeenkomsten in de Kandelaar. Daarvoor betalen we huur en ook nodigen we
sprekers uit die ook betaald moeten worden. Omdat niet alle kosten uit de
contributie betaald kunnen worden, vragen we voor 2 kop koffie/ thee met een
stuk koek per persoon een bijdrage van € 2,50. Te betalen bij binnenkomst. Dat
u dit even weet. Bij dit alles is het ook goed om te weten dat een groot deel van

onze jaarlijkse contributie naar het landelijke bureau gaat.
Belastingaangifte ….. altijd doen !
Geachte leden van de PCOB
Het begin van maart staat alom bekend als het (verplicht) voldoen aan de
uitnodiging van de overheid om belastingaangifte te doen.Vooral mensen met een
eigen huis of anderzins vermogend worden hiertoe opgeroepen. Een groot deel
van de bevolking heeft deze verplichting niet.
Belastingaangifte doen is niet hetzelfde als belasting betalen.: met name als je
een hypotheek hebt op je eigen woning, (hoge) ziektekosten of giftenaftrek hebt,
levert dat vaak een belastingteruggave op.
Vooral de laatste jaren blijk dat een groot deel van de oudere bevolking met een
klein aanvullend pensioen geen aangifteplicht heeft, maar toch belastinggeld laat
liggen. Daardoor kan de heffingskorting die de belastingdienst met de te betalen
belasting niet verzilverd worden en de teveel ingehouden loonheffing niet terug
ontvangen worden.
Een proefberekening voor belastingteruggave is simpel gemaakt en heeft verder
geen consequenties mocht blijken dat het in uw geval niet opgaat.
Namens de PCOB moedigen wij u hierbiij aan om dit voor u te onderzoeken.
Wanneer dit voor u leidt tot een belastingteruggave, kunnen wij dit verder voor
u afhandelen. Wanneer dit niet leidt tot teruggave hebben wij u in elk geval de
zekerheid van het proberen gegeven.
Belastingaangifte 2022
Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers van de PCOB// KBO
voor uw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021. Ook kunnen zij u adviseren met
het aanvragen van uw huur- en zorgtoeslag.Voor hulp voor het invullen van de IB
2021 zijn er 3 personen beschikbaar namens de PCOB/KBO . Dit zijn :
*Alko Flink, Pommerse Bocht 93
Mailadres : alkoflink@netvisit.nl
*Nanno Levenga, Ds.Van Petegemstraat 7
Mailadres : famlevenga@netvisit.nl
*Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5
Mailadres : avolders@netvisit.nl

telefoon : 0598- 618 711
telefoon : 0598 -619 077
telefoon : 0598 -624 378

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

•
•

Aangifte voor 1 april binnen bij de belastingdienst, aangever krijgt vóór
1 juli antwoord op de aangifte 2021.
Aangifte na 1 april binnen bij de belastingdienst, aangever krijgt ná 1 juli
antwoord op de aangifte 2021.

Wanneer u reeds gebruik maakt van onze dienstverlening, ontvangt u
automatisch de codes om te gebruiken voor het doen van de aangifte.
Deze codes kunt u vervolgens doorgeven.
Wanneer u als lid voor het eerst gebruik wilt maken van de belastingservice
kunt u contact opnemen met één van bovengenoemde medewerkers.Zij zorgen
dan verder voor de verdere verwerking van het proces.
Vergoeding: 							
De vergoeding voor gemaakte kosten zoals reis- en kopieerkosten zijn € 15,-per adres.
Namens de belastinginvullers : Albert Volders.

Penningmeester.

Voor vervoer kunt u bellen:
Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar
Wiebe Dijk, Tel.: 0598 - 47 04 12 of 06 - 15 07 29 98 .
Kosten : € 2,-- heen en terug. Te betalen aan de chauffeur.

Nieuw:
Voorjaarscollectie
2022

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Landelijk

Op 27 januari 2022 hebben de besturen van KBO en PCOB in een gezamenlijke
vergadering besloten om met inachtnemeing van de adviezen van de verschillende
adviescommissies : mevrouw Ingrid Rep te benoemen tot directeur KBOPCOB.Vervolgens heeft mevrouw Rep op 31 januari laten weten deze
benoemimg te aanvaarden. De arbeidsovereenkomst zal binnenkort worden
getekend. Mevrouw Ingrid Rep zal per 1 maart a.s. in dienst treden.
Adres Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB ,
Ringwade 67, 3439 LM te Nieuwegein.
Telefoon : 030 – 3400 600
e-mail : info@kbo-pcob.nl

Voordelen van uw ledenpas:

*. Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting. Tel. 0800- 023 29 75 of www.
apetito.nl/ kbo-pcob
*. Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting
tel. 030- 230 62 .06
* Geeft de ledenpas ook voordelen in Veendam en omgeving ?
Ja bijvoorbeeld bij Gerards Bloemenkas.en in zwembad Tropiqua .
* kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle
voordelen . En in het maandelijkse Magazine staan soms ook aantrekkelijke
aanbiedingen.
Voor vragen over :						
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de servicetelefoon
van de kbo – pcob : 030 - 3400 655 Van maandag tot en met donderdag
van 10 tot 13 uur.
* Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en
donderdagmiddag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.

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.
Vindt u het leuk om 1 of 2 keer in de maand onze bewoners naar de kerkdienst
te brengen ? Meldt u zich dan aan bij :
Activiteitenbegeleiding Veenkade – tel. 06 – 53 26 75 17
of e-mail : ab@zgmeander.nl

FAMILIE-BERICHTEN :
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 minners te
noemen. Bovendien eindigen de corona-beperkingen per 23 maart a.s.

Jarigen april 2022

1 april : De heer H. v.d.Laan,Van Stolbergweg 15,9641 HE –Vd. 82 jaar
3 april : Mevr. A. Dekker-Westerman, Boven Westerdiep 88-56, 9641 LK-Vd..
90 jaar.
3 april : Mevr. J. Dijkstra-Haayer, Borgerspark 2-407, 9642LN-Vd.. 83 jaar.
5 april : De heer B. Lohof, Burg.Bosscherstraat 66, 9641 NJ- Vd..
81 jaar.
8 april : De heer C. Louwes, Duurswold 2 , 9642 EW –Vd..
89 jaar.
9 april : Mevr. J. Uhlen-Huiting, Straat Malakka 64, 9642 BN – Vd.. 86 jaar.
12 april :De heer E. Schmaal, Rietgors 1-2, 9648 DM –Wv.
83 jaar.
15 april : De heer S.P. Broesder, Smaragdlaan 4, 9646 BL-Vd..
89 jaar.
19 april : Mevr. R.A.F. van der Borgh-Doesburg, Straat Magelhaen 16-22,
9642 AA-Vd.. 87 jaar
22 april : Mevr.H. Leunk-Rouwenhorst, R.H. van Deestweg 4-52, 9646 BZVd..87 jaar
22 april : Mevr. R.Venema-Nicolai, Borgerspark 2-413, 9642 LN-Vd.. 83 jaar.

Huwelijksjubileum

De heer en mevr.Schmaal, Rietgors 1-2, 9648 DM te Wildervank zijn op
7 april 55 jaar getrouwd.
Alle jarigen en ook de heer en mevrouw Schmaal van harte gefeliciteerd.
Wij wensen u allen een mooie en gezellige feestdag toe in hopenlijk goede
gezondheid samen met uw familie.

De zieken

* Mevrouw J.J.Hoving-Nijman, Kieler Bocht 41-2, 9642 CA te Veendam is op haar
tijdelijk adres in Assen op 23 maart 2022 overleden
*Met de heer H. Sandee , Hereweg 89 , 9651 AC in Meeden is ernstig ziek.
* Mevrouw Van Halsema woont nog op haar tijdelijk adres : verpleeghuis Huize
Anholt afdeling Heidemarke,-Paul Krugerstraat 1, 9401 AG - Assen.. De kinderen
zijn bezig een plekje te vinden in de buurt van Geldermalsen.
Alle zieken : beterschap, moed , alle sterkte en Gods nabijheid toegewenst.

Overleden

* Op 21 februari 2022 is overleden : de heer H. Hoogendoorn, Bocht Oosterdiep
7 F , 9641 JH te Veendam op de leeftijd van 91 jaar.
* Op 5 maart 2022 is overleden : de heer W.H.G. Smid, Lindenlaan 9, 9651
BG in Meeden. echtgenoot van onze voorzitter Sjoukje Smid..Wij condoleren
onze voorzitter, haar kinderen en kleinkinderen met dit verlies. Na een
indrukwekkende maar ingetogen dankdienst is de heer Smid onder grote
belangstelling op 10 maart in Meeden begraven. Uit alle woorden bleek dat
Willem Smid een mens was met en voor zijn medemensen.
Wij wensen allen die rouwen veel sterkte en gedenken hen in ons gebed.
In deze stille en eenzame en soms verdrietige tijd doet een kaartje of telefoontje
naar de zieken en nabestaanden altijd goed ! Het is een klein maar soms
waardevol gebaar naar de naaste oudere.
Verhuisd : Mevrouw F.E. Bakker, R.H. van Deestweg 4 in Veendam is verhuisd naar
Franeker. Wij ontvingen inmiddels het bericht dat mevrouw Bakker na een ernstig
herseninfarct is overleden.Zij is 91 jaar geworden. Het bestuur heeft de familie,
ook namens de PCOB leden, een condoleance bericht gestuurd.

NIEUWE OPZET LIEF en LEED
Tot nu toe waren de leden van de PCOB verdeeld over een aantal
bezoekwerkers. 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 volgende
besloten :
Verjaardagen : alle verjaardagen van 80 jaar en ouder komen in de Nieuwsbrief.
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.

Veendam- Wildervank-v.h. Menterwolde

Jaarverslag 2021
Ledenvergaderingen
De jaren 2020 maar ook 2021 zullen ons nog lang blijven heugen
vanwege de corona uitbraak en de gevolgen wereldwijd, ook in onze
eigen omgeving.
Er werd daarom uit veiligheidsoverwegingen niet vergaderd. Pas op 16
september hielden we de jaarlijkse ledenjaarvergadering met de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester. Ook was er een huldiging
van 6 leden die hun 25 jarig lidmaatschap vierden. Het waren: de heer en
mevrouw de Boer uit Muntendam, de heer St. Kuiper, de heer en mevrouw
Tulp en postuum: mevrouw T. Oorburg.
Ook de kerstfeestviering m.m.v. ds. Hilde van der Zwaag-Visscher op 9
december werd helaas afgelast.
Ook het jaarlijkse reisje ging niet door en is uitgesteld naar mei 2022.
Overleden
We noemen de namen van de 14 overleden leden in 2021
De heer J.J. Huiting, Eikenlaan73 te Blijham
De heer E. Huttinga, Borgerspark 2-546 te Veendam.
De heer H. Menting, Kieler Bocht 43-4 te Veendam.
Mevr. H. Ridderbos-Venema, Marktstraat 3 te Veendam.
Mevr. G. Huttinga-Hoogakker, Borgerspark 2-546 te Veendam.
De heer E.P. Smidt, de Akkers 49 te Muntendam.
Mevr. G. Broekema-Nieboer, Molenstreek 80 te Veendam.
De heer H. Herder, Knobbelzwaan 12 te Wildervank.
Mevr. T. Oorburg, Kieler Bocht 41-109 te Veendam.
De heer E. Uhlen, Straat Malakka 64 te Veendam.
De heer D.F.J. van Halsema, Torenstraat 84 te Wildervank.

Mevr. C. de Wagt-de Vreede, Molenstreek 100 te Veendam.
De heer E.P. Oldenziel, Kielerbocht 41-204 te Veendam.
Mevr.T.Koster – Huls, Voormolenstraat 23 – 204 te Veendam.
Wij gedenken onze overleden leden met eerbied en denken aan hen die
achterbleven. Het verdriet zal blijven maar wij mogen ook verder in de
wetenschap dat God hun verdriet en gemis kent.
Contact met de leden
a Lief en leed. 									
De commissie lief en leed zet zich daadwerkelijk in voor het bezoeken van
zieken, voor jarigen en huwelijkse gedenkdagen.
Maar door corona zijn de bezoeken uit veiligheidsoverwegingen vaak
beperkt gebleven tot bellen of een kaartje sturen De commissieleden zijn
de dames: mevr. Sj. Smid, K. de Groot, B. van der Ploeg, C. Truin, A. van
der Kam, N. Keizer, S. Prak –Timmer, D. de Vries, de heer en mevrouw
Dijk en de heren Keller en Scheper.
b. De Nieuwsbrief.
Elke maand, behalve in de zomerperiode, komt er, tegelijk met het
landelijke 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 -Muntendam, Flink, Haaksma,
Hoogeveen, de Wagt en de dames: Kats, Timmer en Leunk en de
fam. Dijk en Tulp. Alle medewerkers van lief en leed en ook de bezorgers:
		
HEEL HARTELIJK DANK VOOR JULLIE TIJD EN INZET VOOR
ONZE OUDEREN(BOND).
Bezorger P. de Boer is tijdelijk gestopt met het bezorgen wegens een gebroken heup. Fam. de Boer- Zuidbroek neemt zijn route tijdelijk waar.
Het bestuur
Het bestuur vergaderde door de corona ook minder dan in andere jaren.

Provinciaal en landelijk werken we ook al een lange tijd samen. Landelijk
is er nu één hoofdkantoor in Nieuwegein bij Utrecht, (gegevens zie voorin
de Nieuwsbrief). Er is een gezamenlijk Magazine kbo-pcob dat met de
maandelijkse Nieuwsbrief bij u in de brievenbus valt.
Functie 		
Naam 			
aangetreden
aftredend
Voorzitter 		
Sjoukje Smid 		
2005 			
2025
Secretaris 		
Klaas v.d. Veen
2012 			
2024
Nieuwsbrief		
Klaas v.d. Veen
Ledenadministratie Nanno Levenga a.i. 			
Penningmeester
Albert Volders		
2020 		
2024 		
Bestuurslid- lid SSPV Corrie Truin 		
2016 			
Lid lief en leed cie.
bezorging bladen
Wiebe Dijk
2020 		
en doppenactie.
Alg. adjunct
Gerrit Visscher-v.d. Zwaag 2021 		

2024
2024
2025

Afscheid: 								
De heer Egbert Schmaal is na 18 jaar lid, waarvan 12 jaar bestuurslid,
afgetreden. Wij bedanken de heer Schmaal voor zijn jarenlange inzet voor
onze PCOB afdeling. (zijn vrouw Tineke zat daarvoor 4 jaar in het bestuur,
waarna Egbert het stokje van haar overnam)
Reeds eerder nam de heer B. Lohof afscheid wegens ziekte. Hij was 15
jaar lang heel actief voor de PCOB. : *coördinator van de bezorging van
de Magazines en de Nieuwsbrieven, de *doppenactie en hij verzorgde
de *ledenadministratie. 		
Nogmaals dank
aan beide bestuurders. Er is op gepaste wijze afscheid van hen genomen.
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.
Zo hopen we op en bidden we voor een goed volgend jaar 2022.
Klaas van der Veen, secretaris.

Jaarverslag 2021 van de penningmeester
Bijlage als los inlegvel

Allerlei
Woorden met een zelfde betekenis noemen we synoniemen of leenwoorden,
bijvoorbeeld : Heen en terug = retour
De oplossing van het taalspelletje uit de Nieuwsbrief van maart is :
1 herinnering /aandenken = souvenir
11.Medisch specialist =chirurg
2.soldaat = militair			
12.Gedeelte van een trein = coupé
3.gewoonte = routine			
13.Verdieping =etage
4.Luchtbal = ballon			
14.Koers = route			
5.gast = logé				
15.Geliefd =populair
6.fototoestel = camera			
16.Korte jas =jack
7.grenswacht = douane 		
17.Zeer rijk persoon =miljonair
8.plechtigheid =ceremonie		
18.Kroeg = café
9.zinsverband = context			
19.Persoonlijk =privé
10.treinbestuurder = machinist		
20.Uitgelaten = enthousiast.

* Uit het bijdehandboekje over Spreuken
In het rechtsgeding heeft de eerste (spreker) gelijk, maar dan komt de ander en
rekent hem na. (Spreuken 18 vs. 17 )
Joods gezegde : Een wijs mens heeft maar een half woord nodig: hij hoor er één,
maar begrijpt er twee. Aan ieder verhaal zitter twee kanten.
Uit ervaring weten we dat je vaak tussen de regels door moet lezen. Maar al
te gemakkelijk kiezen we partij voor iemand , voordat we het hele verhaal- de
andere kant- gehoord hebben. Dat hebben we allemaal wel eens gedaan. De
meeste meningsverschillen ontstaan door gebrek aan communicatie – gebrek aan
twee richtingsverkeer.Vorm geen oordeel voordat je weet wat er echt gebeurd is.
En doe ook geen zwaarwegende uitspraken over iemands toekomst.

Puzzel april 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 maart puzzel ; voerkamer.
Bestuursbesluit : Er worden geen prijsjes meer uitgedeeld. Wel blijven de
puzzels doorgaan.
De oplossing kunt u voortaan naar de secretaris opsturen.

Verslag van de ledenbijeenkomst op 17 maart 2022 –

Met foto’s van ons medebestuursslid: Corrie Truin.

Opening en welkom

Waarnemend voorzitter de heer Gerrit Visscher - van der Zwaag heet een 45 tal
leden en ook de spreker ds. Poede uit Wittewierum van harte welkom op deze
mooie voorjaarsdag.
Hij opent de bijeenkomst met een gedicht.
Voorzitter memoreert het overlijden van Willem Smid, man van onze voorzitter
: Sjoukje Smid.. Ook is een bericht binnen gekomen van het overlijden van mevr.
Bakker, pas verhuisd van de Van Deestweg naar Franeker. Na nog geen week daar
gewoond te hebben, werd zij getroffen door een hartinfarct en stierf op 91 jarige
leeftijd.. Onze PCOB afdeling heeft een condoleance gestuurd naar de familie.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan ds. Poede met het onderwerp :
Op weg naar Pasen
Introductie :Ds. Poede is predikant in
Ommelanderwijk, Woldendorp en omliggende
plaatsen. Hij woont in Wittewierum..Hij is geen
onbekende in Veendam. In vacaturetijd vervulde
hij hier zondagse diensten .
Op weg naar Pasen of de 40 dagentijd. 		
				
Jezus
was een jood. Geboren in Bethlehem. Maar
zijn ouders woonden in het noorden van het
land. Hoe keek het joodse volk tegen hem
aan ? Wij volgen Jezus in zijn laatste week op
zijn laatste tocht naar Jeruzalem. De weg liep
letterlijk omhoog: immers Jeruzalem ligt op een
berg. Daar kwam Jezus aan bij de tempel om
het Pesachfeest = het feest van de uittocht uit
Egypte te vieren. In en bij de de tempel trof hij
de Farizeeën en de Sadduceeën. De Sadduceeën
waren de baas in de tempel en waren niet
geliefd bij het volk. Ook stonden ze aan de kant van de bezetter, de Romeinen..
De Farizeeën, de Schriftgeleerden waren de kerkleiders. Zij bestudeerden de
Thora, het oude testament. Zij haden een hekel aan de Romeinen. Maar ook met
Jezus konden ze niet goed overweg. Ze bekeken die timmermanszoon uit Galilea
met enige argwaan vanwege zijn theologische standpunten.

Waarom ging Jezus naar Jeruzalem ? Zoals veel moslims één keer in hun leven
naar Mekka gaan, zo trokken veel joden één keer in hun leven naar Jeruzalem. Zo
gaat ook Jezus naar Jeruzalem. Niet zonder gevaar. Hij kon gearresteerd worden.
Toch ging hij om daar het Pesachfeest te vieren. Samen met zijn discipelen.
Hij zag daar hoe de tempel werd gebruikt als marktplaats. Jezus gooide de tafels
om en zei : “Hoe kunnen jullie van deze heilige plaats: de tempel /Gods huis, een
rovershol maken “.
Jezus wordt als een koning, zittend op een ezel, binnengehaald door het volk.
Ze spreiden kleden op de weg als eerbetoon. En juichen hem toe. Zal hij Israël
verlossen van het Romeinse juk ? Maar de weg van Jezus is heel anders. Hij
voorspelt de ondergang van de tempel en Jeruzalem. Dan zal datzelfde volk zich
tegen hem keren.
Vooraf houdt Jezus op Sederavond met zijn disciplen het laatste avondmaal
met brood en wijn. Men at dan matzes, het paaslam en bittere kruiden. Dit deed
allemaal denken aan de overhaaste uittocht uit Egypte. Jezus voorzegt dan het
verraad van Judas. Waarom deed Judas dit ? Was het geldzucht of teleurstelling in
Jezus koningschap ? We weten alleen dat zijn leven eindigde met diep verwijt en
zelfmoord.
Na de maaltijd gaat Jezus de berg
op om langdurig te bidden en
hij vraagt aan zijn Vader of hij
moet doorgaan of niet.Vluchten
of blijven. Na een moeilijke nacht
waarin zijn vrienden in slaap zijn
gevallen komen soldaten hem
gevangen nemen.Verraden door
Judas met een kus.
Jezus gaat mee voor verhoor
voor het Sanhedrin. Hij wordt
uiteindelijk na heen en weer van
Pilatus naar Herodus gebracht te
zijn ter dood veroordeeld. Pilatus
probeert Jezus nog vrij te krijgen
door het volk te laten kiezen
tussen de misdadiger Barabbas
en Jezus.Maar het volk kiest voor

Barabbas. En Jezus wordt gegeseld. Moet daaarna zelf het kruis dragen, maar
bezwijkt onderweg, Simon van Cyrene moet het laatste stuk het kruis dragen tot
de heuvel Golgotha. Daar wordt Jezus gekruisigd. En sterft door alle uitputting
een snelle dood. En zoals gebruikelijk wordt Hij op dezelfde dag begraven.
Pauze.Voor een 2e kop koffie of thee.met koek.
In de pauze gaat ook een intekenlijst voor het reisje op donderdag 19 mei rond.
16 mensen geven zich alvast op. Men kan zich via Corrie Truin of de secretaris
opgeven.(gegevens zie voorin de Nieuwsbrief) Op 21 april a.s. gaat de lijst nog
een keer rond.
Na de pauze volgen nog enkele vragen. 1. Was Jezus getrouwd ? 2. Waarom mag
een joodse man een andere vrouw geen hand geven? 3. Jezus als mens en als
Zoon van God ?
Voorzitter dankt ds. Poede voor zijn betoog. Er was veel aandacht. Iedereen zal
hier haar / zijn gedachten bij hebben.
Afsluiting :Voorzitter bedankt iedereen en sluit rond 16.15 uur af met het gedicht
:
Het ga je goed van Andries Govaar.
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Herinneringen uit en aan de 2e Wereldoorlog
Na de verhalen over de 2e Wereldoorlog van de heer Van Bolhuis in de
Nieuwsbrieven van maart, april en mei 2021 volgt nu een verhaal van de
heer Peter Bruin uit Soesterberg.
Vooraf samengevat : de heer Peter Bruin is gepensioneerd justitieambtenaar Hij woont in Soesterberg. Een poosje geleden kreeg ik van hem
een mail met o.a. het volgende verzoek : ík doe onderzoek naar Heinrich
(Harry) Ickelsheimer, een politieman uit Bunschoten, die op 1 maart 1945
in het dorp Eemnes door een onbekende is doodgeschoten. Deze kwestie is
nooit opgelost. Ickelsheimer steunde het verzet, maar werd in de zomer van
1944, na een ruzie met zijn commandant, overgeplaatst naar de politiepost
Wildervank. Hij kwam in de kost bij de familie Jonker aan de Molenstreek
61 in Veendam.Hij kwam hier in contact met het verzet in Veendam-Wildervank. 					
De heer Peter Bruin vraagt informatie over :
1.Harm Draijer, geboren 25 -01-1911, in Wildervank, laatst bekende adres :
Boeremastraat 33 in Meeden., overleden op 25-11-1977 in Appingedam.
Gehuwd met Grietje Molema, geboren 29-11-1912 in Meeden.
2. De politiepost in Wildervank, waar was die gevestigd en wie waren er
werkzaam.? 3. Politieman Ickelsheimer.
Als er iemand is die op 1 of meer van bovenstaande vragen kan antwoorden of meer informatie weet : stuur die dan aan mij op :
kvdveen1@netvisit.nl op. Het mag ook rechtstreeks naar de heer
Peter Bruin. Mail : peterbruin@planet.nl
P.S.: De heer Bruin heeft beloofd ook zelf een verhaal op te sturen voor
onze Nieuwsbrief.

Wie heeft informatie over ‘Harry’ Ickelsheimer?
Iets minder dan acht maanden van het
oorlogsjaar 1944 was marechaussee ‘Harry’
Ickelsheimer uit Bunschoten werkzaam op de
politiepost in Wildervank. Niet uit vrije wil,
maar omdat zijn groepscommandant hem een
disciplinaire straf had opgelegd, die officieel een
detachering werd genoemd.
Ickelsheimer draaide niet alleen politiediensten
in Wildervank. Net als in Bunschoten hielp hij
hier ook het verzet. Zijn straftijd in Wildervank
eindigde onverwacht. Nadat hij op 1 oktober
1944 een opgedragen dienstopdracht had
uitgevoerd keerde hij niet meer terug op de
politiepost.Vermoedelijk is hij ondergedoken,
berichtte de burgemeester van Wildervank aan
de gewestelijk politie-president in Groningen.
Dat was ook zo. Ickelsheimer hield zich schuil
bij kleermaker Pieter Venema in Kielwindeweer,
een bij de illegaliteit bekend onderduikadres. Waarom hij dat deed is niet bekend.
Na een kort verblijf vertrok Ickelsheimer naar Eemnes, een dorp met 2100
inwoners, niet ver van zijn standplaats Bunschoten.
Enige maanden later, in de vroege ochtend van 1 maart 1945, werd ‘Harry’
Ickelsheimer, 28 jaar jong, doodgeschoten op het erf van een oud boerderijtje
aan de Oud Eemnesserweg 4 in Eemnes, waar hij met echtgenote en zoontje was
ingetrokken. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Al zijn er aanwijzingen dat
de Duitse Feldgendarmerie hem daar had willen arresteren. De schotwonden
in zijn rug wezen er op dat hij had geprobeerd te vluchten. Wie precies voor
zijn dood verantwoordelijk was of waren is niet bekend. Een onderzoek naar de
dader(s) is nooit ingesteld.
Ickelsheimer is begraven op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. Op 27 juli
1982 werden de restanten van zijn stoffelijk overschot opgegraven en door
de Technische Dienst van de Oorlogsgravenstichting in twee plastic zakken
overgebracht naar het Nationaal Ereveld in Loenen en daar herbegraven.
Ongeveer 75 jaar na zijn gewelddadige dood begon mijn zoektocht naar waarom,
door wie en onder welke omstandigheden Ickelsheimer om het leven is gebracht.
Het verzoek aan u, geachte lezers van de Nieuwsbrief van de PCOB afdeling
Veendam-Wildervank-Menterwolde, is kunt u mij helpen aan informatie over de
periode die ‘Harry’ Ickelsheimer in de regio heeft doorgebracht?

De detachering

Heinrich Ickelsheimer, door iedereen ‘Harry’ genoemd, werd geboren in
Hilversum op 22 juli 1916. Op 6 november 1940 trad hij in het huwelijk met
Zwaantje Henderika Leutscher, geboren op 23 april 1916 in Assen.
Na de Ambachtsschool was Ickelsheimer een tijdje werkzaam als meubelmaker.
Daarna ging hij in militaire dienst, werd rijksveldwachter in Driebergen,
volgde een verkorte politieopleiding en belandde bij de marechaussee. Na een
reorganisatie werd hij per 1 maart 1943 als wachtmeester der Staatspolitie
ingedeeld bij de marechaussee in Bunschoten. Met zijn echtgenote betrok hij
een dienstwoning aan de Molenweg 26 in Bunschoten, dichtbij het politiebureau.
Ickelsheimer was fel anti-Duits. Hij was vader van een zoon en van een dochter,
die ruim een maand na zijn dood werd geboren.
Zijn detachering naar Wildervank was het gevolg van de niet zo’n beste
verstandhouding met de gezagsgetrouwe groepscommandant Abraham Johannes
van Raad. Ickelsheimer twijfelde aan diens betrouwbaarheid.Voor Van Raad was
Ickelsheimer een lastpost die hij liever kwijt was dan rijk.
Begin 1944 vonden er twee gebeurtenissen plaats die Van Raad kon gebruiken
om de overplaatsing van Ickelsheimer te onderbouwen. In januari 1944 werd
de vader van ‘Harry’ Ickelsheimer aangehouden tijdens het vervoer van een
forse hoeveelheid paling. Het leek een succesje voor de politie Bunschoten in
de moeizame strijd tegen de welig tierende zwarthandel in paling, die tegen
exorbitante prijzen werd verkocht. Nadat bleek dat de zoon had gezorgd voor
een papieren vrijgeleide van zijn vader, voorzien van een stempel en handtekening
van groepscommandant Van Raad, die van niets wist, werd dit ‘Harry’ zwaar
aangerekend.
Het tweede voorval deed zich voor op 23 februari 1944 toen De Raad
thuis werd overvallen. Gewapende daders eisten de sleutel op van het
distributiekantoor die Van Raad thuis bewaarde.Van Raad sloeg op de vlucht en
raakte gewond door twee op hem afgevuurde kogels. In de verwarring gingen
ook de overvallers ervandoor, zonder sleutel.Van Raad werd overgebracht
naar een ziekenhuis in Amersfoort en kon na tien dagen naar huis terugkeren.
Volgens hem was de overval een wraakneming van Ickelsheimer vanwege zijn
overplaatsing.
De overval werd gepleegd door de KP-Evert van Marinus Post. De bedoeling was
om met de sleutel die bij Van Raad thuis lag het distributiekantoor te kraken en
persoonskaarten en bonkaarten buit te maken. Maar zonder sleutel kon dat plan
niet doorgaan.

De informatie over de sleutel die bij Van Raad lag was afkomstig van Ickelsheimer.
Hij vertelde dit aan Carel Los, een goede kennis, ondergedoken in Spakenburg,
aan wie hij wel eens zijn politie-uniform leende. Carel Los zocht aansluiting bij de
knokploegen van Marinus en Johannes Post en deed koerierswerk. Dan droeg hij
meestal het politie-uniform van Ickelsheimer. Het ligt voor de hand dat Carel Los
de informatie over de sleutel had doorgegeven aan Marinus Post die, evenals zijn
broer Johannes, met zijn knokploeg talrijke overvallen op distributiekantoren en
gemeentehuizen had gepleegd.

Ickelsheimer en het verzet in Wildervank

Officieel was ‘Harry’ Ickelsheimer per 1 februari 1944 overgeplaatst van
Bunschoten naar de groep Diemen en gedetacheerd op de groep Wildervank,
met de posten Wildervanksterdallen en Stadskanaal. Hij was er in de kost bij
Leendert Jonker en zijn echtgenote Lucretia Klaassina Bosma op het adres
Molenstreek 61 in Veendam, in 1956 vernummerd in 49.
Ickelsheimer bezocht geregeld Anton F.W. Schmidt (van de tricotagefabriek) en
zijn familie in villa Marianne. Hij was er een graag geziene gast. De klik zou het
gevolg zijn van hun wederzijdse anti-Duitse gezindheid.
Via Wijbe van Alteren uit Groningen, die hij vermoedelijk eerder in Bunschoten
had ontmoet na diens ontsnapping uit Kamp Amersfoort, kwam Ickelsheimer
in contact met Harm Draijer, plaatsvervangend commandant van de knokploeg
Wildervank.Vermoedelijk was deze KP niet aangesloten bij de LKP (Landelijke
Knok Ploegen), de verzetsorganisatie opgericht door de Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers (LO).
Op 14 september 1944 zouden Ickelsheimer en Wijbe met de KP van Draijer
een overval plegen op het distributiekantoor in Veendam. De actie ging op
het laatste moment niet door omdat Wijbe te laat op de afgesproken locatie
arriveerde. Onderweg was de ketting van zijn fiets geknapt en moest hij lopend
zijn weg vervolgen.
Op 17 september 1944 werd Wijbe, onder de schuilnaam ‘Frits’, door
Ickelsheimer geïntroduceerd bij de familie Schmidt.
Ickelsheimer beschikte over meerdere politie-uniformen. Hij leende er wel
eens een uit aan Wijbe, soms met dienstwapen en vervalste politie-papieren. Na
verloop van enige tijd schonk Ickelsheimer hem een van zijn uniformen. Als je een
uniform draagt kun je makkelijker vluchten, had hij gezegd.
Ickelsheimer en Wijbe hadden vaak contact met elkaar. Zo zijn ze eens samen, op
een motorfiets waarover Draijer kon beschikken en die vermoedelijk eigendom
was van een tandarts uit Wildervank, naar het westen van het land gereden. Waar

ze zijn geweest en wat ze hebben ondernomen is niet bekend.
Ook bezochten ze samen enkele keren boekbinder Jac. Nuiver, Hardewikerstraat
13 in Groningen, voor het laten vervalsen van papieren.
Ruim drie maanden nadat Ickelsheimer het onderduikadres bij Pieter Venema
in Kielwindeweer had verlaten, vond daar een afschuwelijk drama plaats. Op 20
januari 1945 werden Venema en de onderduikers Wijbe van Alteren, zijn broer
Feike en Henk Wichers door de Sicherheitsdienst uit Groningen gefusilleerd.
Tijdens de huiszoeking vond de SD een politie-uniform van de Nederlandse
politie. De woning werd in brand gestoken.
Ik ben nog op zoek naar informatie over:
- alles wat betrekking heeft op bovenstaand artikel.
- overige info over Ickelsheimer, hoe onbeduidend ook.
- De KP van Harm Draijer en de motorfiets.
- De politiepost Wildervank. Waar was die precies gevestigd, wie waren er in
1944 werkzaam, bestaat er een foto van de politiepost uit die tijd?
Als de speurtocht is voltooid wordt het verslag van dit onderzoek gepubliceerd
door de Historische Kring Eemnes.
Voor reacties ben ik bereikbaar op: peterbruin@planet.nl
Peter Bruin,
Soesterberg

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

Data volgende ledenbijeenkomsten in 2022.
Elke 3e donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur in de Kandelaar.
21 april. : Ledenjaarvergadering De heer B. Noordhof uit Zuidbroek komt
met het onderwerp : Jacht / reeën. Na de pauze : de jaarverslagen 2021 van de
secretaris en de penningmeester. Zie Nieuwsbrief april 2022.
19 mei : het (uitgestelde) jaarlijkse reisje.
Op d.v.donderdag 19 mei is het 2 keer uitgestelde reisje gepland. We gaan naar
het museumdorp Allingawier in Friesland.
Vertrektijd : om 9 uur bij de Kandelaar in Veendam.Via Groningen-DrachtenHeerenveen-Sneek- Bolsward naar het museumdorp Allingawier.
Aankomst rond 10.45 uur :met koffiepauze.
13 uur : Lunchtijd
14 uur.: Rondrit 16.30 uur :Vertrek uit Hindelopen
18 uur : Diner bij restaurant In de Klaver te Niebert
20.30 uur : terug in Veendam.
Kosten totaal : € 65,-Opgave uiterlijk voor 12 mei bij Corrie Truin of bij de secretaris .
Juni – juli – augustus : vakantie.
15 september : WMO.
13 oktober (met kbo) : Wilde Ganzen.
17 november : ………………..15 december : kerstfeest. m.m.v. 			
				
mevrouw G. Lenting uit Wildervank
Wie een idee heeft voor november : geef het door aan het bestuur. Alvast
bedankt.

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN
HAARWERKEN
ONTSPANNINGSTHERAPIE

Molenstreek 7 - Veendam
Telefoon 06-138 38 611
kantoor@haarstudionauta.nl

www.haarstudionauta.nl

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...

AGENDA
21 april:
Ledenjaarvergadering met o.a.
de jaarverslagen 2021 van de
secretaris en de penningmeester.
19 mei:
Het jaarlijkse (uitgestelde) reisje.

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com
Internet: www.bouwservicesmid.nl

15 september
WMO
13 oktober (met kbo)
Wilde Ganzen

