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Mededelingen bestuur:
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-wildervankLedenwerving
Deze keer geen welkom aan een nieuw lid. De ledenwerving gaat wel door.
Helpt u 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.
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 hierbij 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
telefoon : 0598- 618 711
Mailadres : alkoflink@netvisit.nl
*Nanno Levenga, Ds. Van Petegemstraat 7 telefoon : 0598 -619 077
Mailadres : famlevenga@netvisit.nl
*Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5
telefoon : 0598 -624 378
Mailadres : avolders@netvisit.nl
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.

Collectie
Zomer 2022:
Een K(l)eurige Keuze

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

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 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.
Nog een herinnering van de heer Peter Bruin uit Soest. Hij schreef in de
april Nieuwsbrief over de politieman :Harry Ickelsheimer uit Wildervank
in de oorlogsjaren. Hij vroeg of iemand informatie kan geven over deze
politieman. Tot nu toe geen reactie. Daarom nogmaals de vraag : wie kan
hem helpen. Stuur de informatie naar mij: kvdveen1@netvisit.nl of naar
de heer Bruin rechtstreeks. Alvast bedankt.
Zie verderop in deze Nieuwsbrief.

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.
Jarigen mei 2022
1 mei: heer J.Oudman, Noorderkwartier 20, 9644 VG te Veendam.
11 mei: mevr. W.Hoogstraten-Lakerveld, Bocht Oosterdiep 52, 9641 JL,Vd
15 mei: mevr.L.G. Nieborg-Visscher,Borgerspark 14, 9642 LN, Veendam.
16 mei: heer St.Kuiper,Korteleegte 7-10, 9641 PA, Veendam.
17 mei: mevr.Van Huizen Boiten, Talmastraat 92, 9645 GH, Veendam.
20 mei: heer J. Bloem, Borgerspark 2-515, 9642 LN, Veendam.
20 mei: heer C.Rustebiel, Kerkstraat 60 A, 9641 AV, Veendam.
22 mei: mevr. de Wit-Walvius, Jac.Bruggemalaan 117,9641 ET, Veendam.
25 mei: heer F.F.Looijenga, Boven Westerdiep 84, 9641 LK, Veendam.
Alle jarigen : van harte gefeliciteerd, een mooie verjaardag met uw
geliefden en hopelijk verder in goede gezondheid.
Er is deze maand geen huwelijksjubileum te vermelden.
De zieken
Onze voorzitter, mevrouw Sjoukje Smid, verblijft momenteel in de A-Borg
in Winschoten. Adres : Parklaan 1 b,9675 AB te Winschoten. Wij wensen
haar sterkte en moed in deze moeilijke tijd waarin zij zonder haar man
Willem verder moet in het leven.
Overleden
Op 19 april is overleden ons PCOB lid de heer H. Sandee, Hereweg 89,
9651 AC te Meeden. Hij is 91 jaar geworden. Op 23 april is hij begraven.
Wij condoleren zijn vrouw en kindeen en kleinkinderen met dit verlies. En
wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid voor nu en later.

Verhuisd .
Mevrouw Van Halsema uit Wildervank is verhuisd naar haar kinderen.
Haar adres luidt : Zorgcentrum Ravenstein, kamer 43, De Wieken 11,4191
TS te Geldermalsen.
Mevrouw Van Halsema heeft in het verleden veel betekend en gedaan voor
onze PCOB afdeling. Daar willen we haar voor bedanken. Tevens wensen
we haar in Geldermalsen nog een goede tijd toe. Want ook zij moet daar
verder zonder haar man.

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. Bij
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 bij name :
Corrie Truin, tel. 0598 – 452838 of 06- 402 86324
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.
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

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

Allerlei
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.

VAKANTIES MET ZORG
Het Vakantiebureau.nl organiseert weer vakanties met zorg. De vakanties zijn
bedoeld voor hen die niet meer of het moeilijk vinden om zelfstandig op vakantie
te gaan en er toch nog wel graag eens tussen uit willen.
Men kan terecht op verschillende locaties, zoals in Doorn, Wezep (prachtig
landhuis), Ermelo en varen op de Prins Willem Alexander.
In de vakanties zijn vrijwilligers aanwezig die de zorg geven, die nodig is. Dat gaat
van alleen maar een luisterend oor tot het bieden van verpleegkundige zorg.
Voor verdere informatie en de vakantiegidsen kunt u terecht bij Wiebe en Roelie
Dijk, vrijwilligers bij het Vakantiebureau. Telefoon 06 15072998.
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Verslag van de ledenjaarbijeenkomst op 21 april 2022
Met foto’s van ons medebestuurslid: Corrie Truin.
Opening en welkom
Waarnemend voorzitter de heer Gerrit
Visscher - van der Zwaag heet een 35
tal leden en ook de spreker van deze
middag de heer Bert Noordhof uit
Zuidbroek met het onderwep : Jacht
/reeën. Mijn vraag tussendoor: waar
zijn al die andere leden ? Want deze
boeiende spreker kan het publiek wel
uren lang boeien met zijn belevenissen
in het veld.

Waarnemend voorzitter Gerrit Visscher-van der Zwaag opent met het
gedicht : Vogels in de lente. Met daarin de bekende zin ; elk vogeltje zingt
zoals het gebekt is. Hierna gaat hij ons voor in gebed. Hij geeft de heer
Noordhof het woord.
Bert Noordhof over de jacht / reeën.
Een korte introductie : Ik kom uit een groot gezin van 13 kinderen uit
Sappemeer.Ik heb al jaren een passie voor de jacht/reeën.
Een paar opmerkingen uit het boeiend betoog van de spreker
*Er zijn bos- en veldreeën. De bosree eet vooral de boomtakken, de
veldree eet meer de kruiden.
* Het gewei van de bok kan een dodelijk wapen zijn voor de tegenstander.
Het is als een spies.

* de bronstijd begint in juli-augustus. Er is veel onderlinge concurrentie
tussen de bokken om de vrouwtjes te dekken. Draagtijd bij het vrouwtje
is 9 maanden. De foetus groeit het meest tot ongeveer december. Daarna
is er weinig groei meer. Oorzaak : er is minder te eten voor moeder ree.
Advies : ga beslist niet bijvoeren met brood bijvoorbeeld.De oudere reeën
weten trouwens in de winter goed de weg te vinden naar voedsel, ook in de
winter.
* De kalfjes worden in het voorjaar geboren. De moeder gaat op afstand
van de jongen liggen.Reden: de vijand ruikt de moeder wel, de jongen
niet omdat die nog niet van zichzelf ruiken. Zo beschermt de moeder haar
jongen dus op afstand.
*De ree zal altijd ver van de mensen blijven. Hij ziet niet goed, maar ruikt
des te beter.

* Hoe goed bedoeld ook: Ga nooit aan de walkant staan als een ree te water
is geraakt. Hij zal nooit de walkant opklimmen als daar een mens staat.
* Vijand van de ree is de vos. Vijand van de vos is de lynx.
* De jacht en de jagers : Nederland telt plm. 28.000 jagers.
Onze buurlanden tellen er veel meer.
Spreker probeert duidelijk te maken wat het jagersvak echt inhoudt. En
dat is voor velen van ons toch wel een ey-opener. Een nadenker is zijn
uitspraak: de natuur is om te nuttigen. Hij maakt ook een opmerking naar
de partij voor de dieren en de dierenbescherming: weet waar we mee bezig
bent. Sla niet door ! De jager van nu is wildbeheerder geworden. Tot slot
nodigt spreker ons uit om eens met hem op excursie te gaan.
Voorzitter dankt de spreker voor zijn boeiend betoog met veel informatie.
Hij biedt de spreker een fles jachtbitter aan. Applaus !
Na de pauze komen de jaarverslagen 2021 van de secretaris en de
penningmeester aan de orde. Behalve een enkele opmerking worden beide
verslagen door de leden akkoord bevonden.Het bestuur wordt decharge
verleend bij het financieel jaarverslag. Met dank aan de kascontrolecommissie de heren Crum en Haak.
Tot slot nog een paar opmerkingen
a.opgave voor het reisje uiterlijk 5 mei. Opgave tot nu toe,22 april : 33
personen. Er kunnen dus nog mensen bij. Programma : Zie ook verder in
deze Nieuwsbrief.
b. Informatie over onze voorziter Sjoukje Smid: Langzame vooruitgang.
Een kaartje sturen zal haar goed doen. Adres : zie bij lief en leed.
c. Penningmeester Albert Volders wijst de leden nog op de mogelijkheden
en hulp bij het belastingformulier 2021 invullen.
Voorzitter sluit de vergadering met de wens: een goede zomertijd !
We hopen elkaar op donderdagmiddag 15 september om 14.30 uur in de
Kandelaar weer te zien.

Herinnering !
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.
Het verhaal van de heer Bruin stond in de april Nieuwsbrief.
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

Donderdag 19 mei : het (uitgestelde) jaarlijkse reisje.
Op d.v.donderdag 19 mei is het 2 keer uitgestelde reisje .
Reisdoel : museumdorp Allingawier in Friesland.
Vertrektijd : om 9 uur bij de Kandelaar in Veendam.
Via Groningen-Drachten-Heerenveen-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 5 mei bij Corrie Truin of bij de secretaris .
Juni – juli – augustus : vakantie.
Ledenvergaderingen na de zomervakantie
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.

Ons bestuurslid Nanno Levenga gaf een overzicht van alle PCOB afdelingen in de provincie Groningen.
Afdeling
aantal leden
1.
Appingdam
49
2.
Winsum
95
3.
Bedum
105
4.
Delfzijl
68
5.
Groningen
298
6.
Grootegast e.o.
100
7.
Haren
334
8.
Hoogezand-S’meer
85
9.
Leek
140
10. Marum
98
11. Onstwedde
170
12. Pekela
37
13. Stadskanaal
166
14. Ter Apel-Sellingen
65
15. Uithuizen
70
16. Uithuizermeeden
145
17. Veendam-W-vank- Menterw.
187
18. Winschoten e.o.
137
19. Zuidhorn
245
Totaal

2.594

Veendam- Wildervank-v.h. Menterwolde

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

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
19 mei:
Het jaarlijkse reisje.
15 september
WMO
13 oktober (met kbo)
Wilde Ganzen

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

15 december
Kerstfeest

