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Mededelingen bestuur:
Koninklijke onderscheiding
Onze waarnemend voorzitter Gerrit Visscher-van der Zwaag, Beukenlaan
33, 9648 LR , Wildervank en ons lid mevrouw H.Z. Sonneveld ,Spoorstraat
53, 9636 AT ,Zuidbroek kregen dit jaar een koninklijke onderscheiding.
Namens alle leden en het bestuur Beiden : Van harte gefeliciteerd. !
Lief en leed : Let op in deze Nieuwsbrief leest u over een andere opzet van
lief en leed.
Het jaarlijkse reisje, : Verslag zie verderop
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 06150 72 998. Of Mail : lendedijk@netvisit.nl
Zie ook op de site van de PCOB / internet:
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervankLedenwerving :
Van harte welkom aan 5 nieuwe leden. Het zijn :
*mevrouw J.Lambeek, Prins Bernhardlaan 56-213, 9641 LW te Veendam.
*de heer en mevrouw Nieboer-Bakker, Bareveldstraat 32 ,9648 GV te
Wildervnak
* de heer en mevrouw Kooi, Ommelanderwijk 71, 9644 TB te Veendam.
Stand ledental: 192. We gaan de goede kant weer op.
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.

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.
Senioren conferentie KBO - PCOB op 9 juni 2022 in de Klinker te
Winschoten. Bedoeld voor bestuurders én leden.

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.

Hemelvaart

(ingezonden door ons bestuurslid N. Levenga).
1 Uit uw hemel zonder grenzen
Met een naam en een gezicht

komt Gij tastend aan het licht
even weerloos als wij mensen

2 Als een kind zijt Gij gekomen
Onnaspeurbaar als de wind

als een schaduw die verblindt
die voorbijgaat in de wind.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen
In den vreemde wijst uw spoor

als een ster gaat Gij ons voor
in de dood zijt Gij verdwenen.

4 Als een bron zijt Gij begraven
Zal er ooit een ander zijn

als een mens in de woestijn
ooit nog vrede op aarde ?

5 Als een woord zijt Gij gegeven
Als een pijn die ons geneest

als een nacht van hoop en vrees
als een nieuw begin van leven.

Dichter : Huub Oosterhuis.

Collectie
Zomer 2022:
Een K(l)eurige Keuze
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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
minners te noemen. Ook over de leeftijd achter de jarigen wel of niet
noemen daar komt het bestuur in september nog eens met u op terug.
We nemen dit alles nog eens goed door met de leden.
Jarigen juni 2022.
4 juni : H.C. Visser, Fazant 12, 9649 LJ, Muntendam
4 juni : J. Werkman, Westergo 10, 9642 EX, Veendam.
5 juni : mevr. Kuizenga ,Westerbouwte 10, 9649 KA , Muntendam.
5 juni : mevr. M. Steenhuis- Kosmeijer, Molenstreek 114, 9641 HJ, V’dam.
9 juni : G. Iwema, Middenweg 69, 9649 HR, Muntendam.
9 juni : J. Brongers, Prins Bernhardlaan 56 -111, 9641 LW , Veendam.
9 juni : mevr. Schaap-Homan, Molenstreek 42,9641 HD, Veendam.
17 juni : J.F. Brinkman, Duurswold 31, 9642 EW, Veendam.
19 juni : J. de Wagt, Molenstreek 100, 9641 HD, Veendam.
21 juni : H. Bakker, Boven Dwarsdiep,5, 9641 LP, Veendam.
22 juni : mevr. Schaap-Meijer, J. Kazemierstraat 13-16, 9641 GL, V’dam.
30 juni : J. Medema, Steenstraat 2C, 9646 BA, Veendam.
30 juni : mevr. Brat, Kieler Bocht 47-5, 9642 CA, Veendam.
Alle jarigen : van harte gefeliciteerd, een mooie verjaardag met uw geliefden en hopelijk verder in goede gezondheid.
Huwelijksjubileum: geen
De zieken
Onze voorzitter, mevrouw Sjoukje Smid, verblijft momenteel in de A-Borg
in Winschoten. Adres : Parklaan 1 b,9675 AB te Winschoten. Zij wil allen
bedanken voor de vele kaarten die zij krijgt van de leden. Dat doet haar
echt heel goed. .
Verhuizing . :per 1 juli 2022 verhuist de heer H. Ridderbos, Boven
Westerdiep 88-46 in Veendam naar : Marktstraat 3 , 9641 EJ te Veendam.

Een verhaal uit Westerbork
Het laatste transport
Op 13 september 1944 hoort Virry de Vries Robles dat haar naam wordt
voorgelezen. Zestien keer eerder heeft ze mee gemaakt dat in de barakken
van kamp Westerbork de namen klinken van mannen, vrouwen en kinderen
die op transport moeten naar ”het Oosten”. Deze keer staat haar naam ook
op de lijst, samen met die van haar moeder en haar twee maanden eerder
in het kamp geboren broertje Eric. Virry en haar moeder maken zich klaar
voor vertrek. Die ochtend zitten ze op de vloer van een volgepakte wagon.
Baby Eric in een reiswieg. Dan komt het bevel dat ze moeten uitstappen.
De vader van Virry, die als arts is aangesteld in de Hollandsche
schouwburg in Amsterdam, is niet in het kamp aanwezig. Het gezin
mag in Westerbork zijn komst afwachten.
Het transport van 13 september 1944 blijkt echter het laatste transport uit
Westerbork.
Gelukskind
Het moment dat ze uit de veewagon mag stappen, is Virry een leven lang
bijgebleven. Daarom noemde ze zichzelf altijd “een gelukskind” hoe
getekend haar leven door de oorlog ook bleek te zijn. Elf jaar was Virry
toen ze in kamp Westerbork belandde. Ze moest op het land werken, hout
sprokkelen, in een barak batterijen uit elkaar halen. Wat haar van die
anderhalf jaar kamp Westerbork is bijgebleven, is de machteloosheid.
“Er gebeurde van alles om mij heen waar ik niks van begreep en er werd
niets uitgelegd. Ik wilde alleen maar naar huis maar dat kon kennelijk niet.
Ik heb een fantasiewereld gecreëerd waarin ik me veilig voelde, een eigen
werkelijkheid om te kunnen overleven. Dat is mijn redding geweest “
Bevrijding
Dertien jaar was Virry toen ze op 12 april 1945 in kamp Westerbork werd
bevrijd. Haar herinneringen aan de bevrijding werden gekleurd door haar
eerste verliefdheid op een Canadese soldaat én haar ontzetting over de
komst van collaboratie verdachte gevangenen naar het kamp. Onlangs

deelde ze haar herinneringen aan deze eerste periode van het interneringskamp Westerbork (1945 -1948). Na de oorlog groeide ze op in een
gebroken gezin in Amsterdam. Een periode waarin weinig aandacht
was voor de nasleep van de ervaringen van Joodse kinderen tijdens de
vervolging.
Virry : “Ik hoorde nergens meer bij en dat gevoel is altijd gebleven.
Vrienden waren allemaal weg. Onze familie grotendeels ook. Wij waren
als gezin gespaard gebleven en dat was uitzonderlijk. Ik heb lang gedacht
dat ik me daarvoor moest verantwoorden”
Betekenis
Uiteindelijk werd Virry gezinstherapeut om van betekenis te kunnen zijn
voor kinderen en ouders. De oorlog en “Westerbork” bleven altijd op de
achtergrond aanwezig. Twintig jaar geleden begon Virry alsnog haar
verhaal te vertellen : op scholen, in de media en in “Westerbork”. Voor
Virry een plek vol verdriet en pijnlijke herinneringen. Maar ook de plek
waar ze zich nu gezien en gehoord voelde. In haar gastlessen wilde ze haar
boodschap blijven delen: “De manier waarop na het einde van de oorlog
werd omgegaan met mensen die terug kwamen uit kampen is vergelijkbaar met de manier waarop we nu met de vluchtelingen omgaan. Over de
hele wereld worden nog steeds groepen mensen uitgesloten vanwege ras
en geloof bijvoorbeeld. We hebben blijkbaar niets geleerd. Daarom is het
belangrijk dit verhaal te blijven vertellen.
Op 2 maart 2022 overleed Virry de Vries Robles op 90 jarige leeftijd. Ze
was : markant, fel, vol overtuiging, humoristisch, loyaal en uitgesproken.
Bevlogen vertelde ze haar persoonlijke verhaal de afgelopen decennia aan
duizenden scholieren. Door het herinneringscentrum Westerbork en het
landelijk steunpunt Gastsprekers zal ze zeer gemist worden, bovenal als
een zeer betrokken vriendin.

Nog een keer ook voor de nieuwe leden :
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 bij 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.

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

Puzzel juni

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 mei puzzel : Tafelgast Goede oplossing van Jnatje Voorn en …
Bestuursbesluit : Er worden geen prijsjes meer uitgedeeld. Wel blijven de
puzzels doorgaan. De oplossing kunt u naar de secretaris opsturen.

Vakantie Juni – juli – augustus
De Nieuwsbrief juli –augustus komt eind juni uit.
Ledenvergaderingen na de zomervakantie
15 september : WMO.		
13 en niet 20 oktober (samen met de kbo) : Onderwerp : Wilde Ganzen. Ook
zal de heer Wim Beens een korte uitleg/toelichting geven over hulp met het
omgaan en gebruik van de smartphone, tablet en computer.
17 november : aandacht voor 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 :
Gebrandschilderd glas door de heer Heerssema ..Na de pauze is er tijd om
elkaar een voorspoedig 2023 te wensen met een Nieuwjaarsborrel.
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Allerlei
Uit Bijdehandboekje over Spreuken
Vooraf : Op de achterkant van dit boekje lees ik het volgende : In dit
boekje gaat het niet alleen om de wijsheid en het inzicht van de mensen
maar ook om de wijsheid van God. Dit Bijdehandboekje is er om blijvend
bij de hand te hebben.
Het Bijbelboek Spreuken voorziet ons van een enorme schat aan wijsheden
die dagelijks toepasbaar zijn. Ook staat op iedere pagina een uitspraak van
een groot denker.
De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort maar de mond der zotten
stort dwaasheid uit. (Spreuken 15 vers 2).
Een Amerikaans gezegde luidt : Praat niet teveel maar zég iets.
Je kent ze wel van die mensen die uit hun nek kletsen”. Ze zijn in staat
onophoudelijk te praten zonder dat ze echt iets zeggen. Er zijn ook van die
sterke, rustige types. Als deze mensen iets vertellen, luistert iedereen aandachtig omdat men weet dat ze echt iets belangrijks te zeggen hebben. Hoe
is dat met u, met jou ? Draaien de mensen als jij iets zegt de volumeknop
iets hoger of zetten ze je uit…. ?
Een taalspelletje : Leenwoorden
In de Nieuwsbrief van maart 2022 stond de eerste serie leenwoorden.
1. Kampeerterrein 						 11. Koffers
2. Betekenisvolle spreuk 				 12. Meelproduct lange slierten
3. Leergang 						 13. Grappenmaker
4. Einde van de week 						 14. Dagbladschrijver.
5. Tweegesprek 						 15. Klein soort paard.
6. Lopen in een georganiseerde stoet 		 16. Stelkunde
7. Gezant						 17. Tafel om te werken.
8. Vitrine 						 18. Geschenk
9. Nagalm 						 19. Stortbad.
10. Zoogdier met lange hals.			 20. Sterrenkunde
U kunt de oplossing naar de secretaris opsturen.
Uitslag in de volgende Nieuwsbrief

Verslag van het reisje op 19 mei 2022
verslag van : de heer Wiebe Dijk
foto’s van : mevr. Corrie Truin
Na 2 jaar niet op reis te zijn geweest,
konden we donderdag 19 mei weer
in de bus stappen voor een dagje naar
Friesland met als reis bestemming
Allingawier en Hindeloopen. Met een
volle bus, 50 personen vertrokken
we met goed weer om 9.00 uur uit
Veendam, richting Allingawier. Na een
mooie route er naar toe, werden we in
het openluchtmuseum Aldfaers ontvangen met lekkere koffie/thee en een stuk
Friese notenkoek. Na de koffie kregen
we uitleg over de geschiedenis van de
authentieke gebouwen, voorwerpen
en verhalen te horen. Daarna was er tijd om alles te bezichtigen: de oude
boerderij met rijtuigen, arrensleeën
en vele gereedschappen uit vroeger
tijden. Een smederij, timmer- en
schilderwinkel, de oude kerk met
een nog in gebruik zijnde
begraafplaats erom heen.
Voor velen kwamen er oude

herinneringen naar boven.

Helaas was er door een misverstand
de lunch in de museumboerderij
niet besproken. Het reisbureau
heeft alles in het werk gesteld om
te voorkomen dat we zelf naar de
bakker moesten voor een broodje.
Om half 2 konden we aanschuiven
voor een heerlijke lunch met soep,
kroket en gebakken ei bij het “Jopie

Huisman museum” in Workum. Doordat
we nu toch wat in tijdnood
kwamen, werd er besloten om niet meer
naar Hindeloopen te gaan, wat op het
programma stond, maar in het mooie
Workum te blijven en rond te kijken.
Maaaaar…… De regen ging ons parten
spelen. Voor ons niet leuk, maar voor de
droogte in natuur een nodige opfrissing.
Na nog wat rond gekeken te hebben in de
winkel van het “Jopie Huisman museum”
zijn we weer in de bus gestapt om nog
wat door Friesland te rijden en wat van
het mooie landschap te genieten. Weer
pech, de mooie gekleurde ramen met de
regen lieten niet toe dat we veel konden zien.
Toen maar op tijd richting Niebert gegaan
waar ons slotdiner wel was besproken en
we van een heerlijke groentesoep,
schnitzel en ijs na, mochten genieten.
Om half negen stonden we weer in
Veendam en konden we ondanks dat het
programma niet is verlopen, zoals we
gedacht hadden, toch op een gezellige dag
terug zien.
Met dank aan
chauffeur Jan, die
ons veilig gereden
heeft op een route
die hij niet kende en daardoor een paar keer mis
reed. Een kampioen in achteruit rijden met de grote
bus door een heel nauw straatje en keren op punten
dat wij dachten alle obstakels worden omvergereden.
Een topchauffeur.

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
15 september
WMO
13 oktober (met kbo)
Wilde Ganzen
17 november
aandacht voor het 30 jarig bestaan
van onze PCOB afdeling

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

15 december
Kerstfeest

