
Nummer 128, september 2022

Afdeling
 

Veendam-
 

Wildervank-
 

v.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

Wnd.voorzitter G.Visscher-v.d.Zwaag
   Beukenlaan 33, 9648 LR te Wildervank.
   Tel. 0598 -76 90 44, e-mail: gvisscher.pcob@gmail.com

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

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

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

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

Website      https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-menterw
Webmaster  J. Haan van DaMedia

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

Vergaderlocatie kerkelijk centrum de KANDELAAR, 
 dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR te Veendam.



Mededelingen bestuur: 

Waarnemend voorzitter 
In de rubriek Bestuur leest u dat de heer G. Visscher -van der Zwaag waar-
nemend voorzitter is geworden . Dit i.v.m. de ziekte van onze voorzitter 
mevr. Soukje Smid. 

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-

Ledenwerving : Een hartelijk welkom aan 2 nieuwe leden : de heer en 
mevrouw Nieboer, Bareveldstraat 32, 9648 GV te Wildervank. Tegelijk 
feliciteren wij dit echtpaar met hun 45 jarig huwelijk dat zij op 
20 september hopen te vieren. Een kaartje sturen aan deze 2 nieuwe leden  
mag natuurlijk altijd..

Stand ledental 1 sept. 2022 : 193 . Zullen we dit jaar over  de 200 leden 
komen  bijvoorbeeld in november als onze PCOB afdeling 30 jaar bestaat. 
Moet toch mogelijk zijn. 

Ontvangen gift Van de penningmeester kreeg ik dit bericht door:               
                             Afgelopen maand heeft onze PCOB afdeling van een lid 
een gift mogen ontvangen van  250, -- Euro. Het bestuur is de gever/geef-
ster zeer erkentelijk voor de wijze waarop onze afdeling waardering krijgt 
voor haar beleid. Het ontvangen bedrag zal een goede bestemming krijgen.                               
Albert Volders, penningmeester. . 

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. 



Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Zomercollectie
50% korting

En 10% op de nieuwe wintercollectie

Bel: 0598-630750

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 aantrekke-
lijke aanbiedingen. 

Voor vragen over :      
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de servicetele-
foon  van de kbo – pcob : 030 - 3400 655  Van maandag tot en met donder-
dag van 10 tot 13 uur. 
*Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en donderdag-
middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer. 



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 in september nog eens met u op terug. We nemen dit 
alles nog eens goed door met de leden. 

Jarigen september 2022.
 2 september: de heer W. Pathuis, Prins Bernhardlaan 56-212, 9641 LW , 
Veendam. 
 7 september : mevr.B. Mezach-v.d.Meulen- Borgerspark 2 -207, 9642 LN 
, Veendam. 
13 september : mevr. G. Kuiper-Kloosterziel Eems 54, 9642 KB , Veen-
dam.
16 september: de heer A. J. Huisman, Postkade 47, 9648 JT , Wildervank.
17 september: mevr. A. van der Kam-Kok, Boven Westerdiep 88-58, 9641 
LK, Veendam. 
20 september: mevr. W. Vos – Wever, Rietgors 3-9, 9648 DM, Wildervank. 
20 september: mevr. H. G. W.G. Veltens-de Jonge, R.J.Niewoldstr.17, 9646 
BX, Veendam.  
24 september: de heer J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM, Wilder-
vank.
25 september : de heer D. Scheper, Het Loeg 1, 9649 EG, Muntendam.
25 september : mevr. J.E. Broesder- Alons, Smaragdlaan 4, 9646 BL, Veen-
dam.  

Alle jarigen : van harte gefeliciteerd, een mooie verjaardag met uw gelief-
den en hopelijk verder in goede gezondheid. 

Huwelijksjubileum; Zie onder ledenwerving.    

Adreswijziging:
St. Kuiper, Kaap de Goede Hoop 1, K-285, 9642 AP VEENDAM    



De zieken
*Onze voorzitter, mevrouw Sjoukje Smid, verblijft nog steeds in de 
A-Borg in Winschoten. Adres : Parklaan 1 b,9675 AB te Winschoten. 
Volgens de laatste berichten wordt haar situatie beter.  Een kaartje 
ontvangen vindt ze heel mooi. Op 24 augustus is mevrouw Smid jarig.

*Mevrouw Broekema-Mulder , Prins Bernhardlaan 56 – 108 is inmiddels 
verhuisd naar De Burcht in Hoogezand. 
Haar adres is : Van der Duijn van Maasdamweg 250, 9602 VT te Hooge-
zand. Kamer 105. Tel. 0598 -35 38 00.

Wij wensen de zieken beterschap  en sterkte en vooral genezing toe.  
En … Een kaartje is altijd welkom !

*Opgenomen in de Veenkade ; de heer St. Kuipers afdeling Lauwers -
kamer 285. 

*Mevr. Veltens de Jonge,  R.J. Nieuwoltstraat 17, 9646 BX te Veendam 
heeft haar pols gebroken.
*Mevr. Vos – Wever, Rietgors 3-9 ,  9648 DM te Wildervank is erg ziek.
 
Een teken van meeleven is altijd welkom : Beide dames zullen een kaartje 
zeer op prijs stellen.





Gebed : Houd ons dichtbij U (uit Petrus) 

Heer als een kind willen wij ons toevertrouwen aan U
In alles wat de toekomst brengt
Help ons en leer ons vertrouwen dat U er bent en blijft.
We bidden om ontferming voor onszelf en allen die ons lief zijn
U kent de weg die wij gaan
Dank dat wij op U mogen vertrouwen. Zegen ons en die ons lief zijn. 
Wij bidden om ontferming voor alle mensen op deze aarde.
Wij bidden dat U de mensheid draagt en behoedt 
Dat U ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan
Wij bidden dat wij ons in liefde openen voor U en voor elkaar. 
 Wij bidden om ontferming voor ieder kind op aarde,
 Voor ieder die kwetsbaar is, voor ieder die zwaar aan het leven tilt. 
 Stort Uw zegen over ons, neem ons op in Uw erbarmen. 
Want Uw trouw is groot 
Open onze ogen daarvoor. 
U blijft altijd dezelfde 
Uw goedheid willen wij bezingen in Jezus naam 
   Amen. 

Auteur : Ds. Charlotte Inkelaar de Mos. 



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 
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 ie-
mand ziek is of om andere reden een kaartje nodig heeft, dit door te geven 
aan Corrie of Wiebe. 





Een stukje informatie over bloemen. 
Met dank aan  ons bestuurslid Nanno Levenga.

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

Veendam- Wildervank-v.h. Menterwolde







Puzzel juli-augustus 
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 juli-augustus Vriendschap is een bloemfestijn
Bestuursbesluit : Er worden geen prijsjes meer uitgedeeld. Wel blijven de 
puzzels doorgaan. De oplossing kunt u voortaan naar de secretaris sturen. 



Allerlei

Een eigenzinnig schaap 

Op mijn dagelijks rondje buiten het dorp zie ik bij de boerderij van boer 
Hendrik een schaap loslopen. Vast ontsnapt aan het hek, waarachter de 
overige schapen wel braaf zijn blijven rondlopen. Ik zoek in de stallen 
maar kan boer Hendrik nergens vinden. Dan herinner ik mij dat ik zojuist 
de klok van 12 uur heb horen luiden; het is etenstijd. Zomaar verder lopen 
durf ik niet, wie weet in welke sloot dit schaap zal belanden. Dus ga ik het 
achterhuis binnen op zoek naar de woonvertrekken en even later vind ik 
het gezin rond de keukentafel aan de warme  maaltijd. Nog voor ik iets heb 
kunnen zeggen zet Hendrik een stoel naar achteren : “Schuif aan Wim er 
is genoeg” Geen gastvrijer volk dan boeren. Ik weet weer waarom ik mij 
in een agrarische omgeving altijd zo thuis heb gevoeld. Maar mijn vrouw 
wacht ook met eten, dus ik geef aan dat ik weer verder moet. En vertel 
over het schaap dat losloopt. “Geen probleem”, antwoordt boer Hendrik, 
die meteen begrijpt om welk schaap het gaat en rustig door blijft eten. “Dit 
is een eigenzinnig schaap, het kan voor zichzelf zorgen” Gerustgesteld 
verlaat ik de boerderij en vervolg mijn wandeling. Nadenkend over “eigen-
zinnige schapen “. 

Misschien wel de belangrijkste verandering van onze tijd en cultuur is dat 
wij in ons welvarend deel van de westelijke wereld individualisten zijn ge-
worden.  Wij hebben geen kudde meer nodig om te overleven, wij kunnen 
ons zelf wel redden. Dat geeft ons de vrijheid om eigen keuzes te maken. 
Wij hoeven ons niet langer te voegen in wat de gemeenschap om ons heen 
doet en van ons verwacht. Sociale controle maakt plaats voor ruimte om 
eigen wegen te kiezen. In onze jaren zijn wij allen een eigenzinnig schaap 
geworden dat zich aan vaste hekken en hokken weinig gelegen laat liggen.  
Het kiest de eigen, unieke weg en bij voorkeur elke keer weer een andere 
weg. Komt dat wel goed met ons ? Zijn wij eenlingen geworden die zich 
niet meer voegen, maar enkel kiezen voor zichzelf ? Ik weet niet of ons in-
dividualisme goed is of slecht. Het is. Het goede nieuws is het vertrouwen 
van boer Hendrik dat wij dan wel eigenzinnig zijn maar ook voor onszelf 
kunnen zorgen.  

Dat is wel lastig voor de politieke partij, het kerkgenootschap en bijna 
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elke organisatie in de samenleving, want hun achterban vervliegt. Mensen 
ruilen een vaste band met de “ene” in voor een tijdelijke betrokkenheid. Nu 
eens het ene dan weer het andere.  

Misschien is dit voor de kerk even slikken. Kerken denken niet vanuit een-
lingen, zij denken vanuit de gemeenschap. Gelovigen vormen samen Gods 
kudde !Maar ik zie dat niet zo zwaar in. Ook losgebroken schapen willen 
niet zonder elkaar. 

Hendriks losgebroken schaap bleef trouwens voor de afrastering heen en 
weer lopen. Hij wilde vooral weer naar binnen. 

Auteur : ds. Wim Beekman, classispredikant Fryslân 



(Uit  tien woorden  van zorg, uitgave : PCOB).

Inleiding : In juni van dit jaar overleed onze zus en schoonzus. Zij was 96 
jaar. Altijd keurig gekleed en een bijdehante vrouw.  In haar laatste levens-
jaren was ze dementerend. Wij zochten haar wel steeds op hoewel ze ons 
niet meer (her)kende. Het deed mij denken aan het het stukje : Wees trouw 
uit boven genoemd boekje. En natuurlijk gaat elke vergelijking mank. 
Maar er zijn punten van overeenkomst. 

Wees trouw.

Meneer Hamelen is dement. Zijn zoon Bram weet nog goed hoe het ging : 
de eerste verwarring en het groeiende vermoeden dat het meer was dan al-
leen vergeetachtigheid. Daarna kwamen de verschrikkelijke diagnose en de 
angst van zijn vader, die langzaam de grip op zijn leven verloor. Inmiddels 
kan hij zijn vader niet meer bereiken. “Wat zou ik nog naar hem toegaan?” 
vroeg hij eens aan zijn beste vriend. “Het is hem wel, maar hij is er niet 
meer. En wat heeft hij er aan ? Hij herkent me niet eens meer.”

Maar Bram is blijven gaan, naar wat er van zijn vader over is. De eer-
ste maanden kwam hij soms vol verdriet of wrok terug en dan sloeg hij 
wel eens een week over. ”Ik heb al afscheid genomen”, zie hij tegen zijn 
vriend. “Van wie?”, vroeg deze, ”van wie hij was of van wie hij is.”

De laatste tijd neemt Bram steeds zijn zakmes mee en twee appels. Dan zet 
hij twee stoelen voor het raam, gaat zitten op de ene en klopt op de zitting 
van de andere. “Kom maar, ”zegt hij dan. Zijn vader gaat dan naast hem 
zitten. Een beetje verlegen lijkt het wel. Hij kijkt hoe die meneer appels 
schilt en hem steeds een partje geeft. Om en om, want hij eet er zelf ook 
van. En als de appels op zijn, dan kijken ze naar buiten. En na een tijdje 
gaat hij weer terug.



Taalspelletje : Hoofdletters of niet ?  Vul maar in.

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  mevrouw 
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 

Oplossingen kunt u opsturen aan de secretaris.





Ledenvergaderingen tot en met januari 2023
Tijdstip : elke 3e  donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur  
Locatie : de Kandelaar.  

15 september : WMO.    

13 en niet 20 oktober (samen met de kbo) : Onderwerp : Wilde Ganzen. 

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 : Gebrand-
schilderd glas door de heer Heerssema ..Na de pauze is er tijd om elkaar 
een voorspoedig 2023 te wensen met een Nieuwjaarsborrel.

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 



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA

15 september 
WMO

13 oktober (met kbo)  
Wilde Ganzen

17 november 
aandacht voor het 30 jarig bestaan 
van onze PCOB afdeling

15 december
Kerstfeest

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


