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Onderstaande tekst kwam ik op internet tegen en ik werd erg door getroffen door de eerste zin, zo had ik er nog nooit over nagedacht. U misschien ook niet en daarom wil ik juist in dit jaar in de Paastijd deze tekst
met u delen. Het gaat over het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers zoals we kunnen lezen in Lukas 24, 13-35.
“De Emmaüsgangers lijken op ons moderne mensen en omgekeerd wij
lijken op hen. De Paasboodschap was voor hen een onverteerbare brok
en dat is het voor de moderne mens ook vaak. Met je verstand is dat immers niet te rijmen. De eenzame wandelaars, op weg naar het dorpje
Emmaüs, zo’n 12 km van Jeruzalem af, hadden wel gehoord van die
vrouwen, die Jezus’ graf leeg hadden aangetroffen. Maar wat zegt dat
nou? Vrouwenpraat! En wat hadden zij daar nou aan? Een leeg graf zegt
zo weinig. Daarmee hadden zij hun geliefde vriend Jezus niet terug! Zij
dachten in stilte aan hem, die zij zo misten en van wie zij zo veel verwacht hadden. En er maakte zich een pijnlijk gevoel van leegte en grote
teleurstelling van hen meester. Zo’n gevoel als je wel eens hebt, als alles
wat je denkt te bezitten, je plotseling ontnomen wordt, als je bijvoorbeeld ineens ernstig ziek wordt of je baan verliest of in de rouw gedompeld wordt. Of als de bodem onder je voeten wordt weggeslagen en al je
illusies je ontnomen worden.
Kunt u die Emmaüsgangers begrijpen? Ja toch, zij waren mensen als u
en ik. Ook voor ons is het zo moeilijk een verlies te dragen en tenslotte
te aanvaarden. En wij hebben er ook moeite mee de waarheid van de
Bijbel te kennen en gelovig te aanvaarden en geloofwaardig te zijn. Er is
zoveel twijfel en onzekerheid in ons. En al die wondere geschiedenissen
uit de Bijbel staan soms zo ver van ons af, raken zij ons persoonlijke
leven nog wel, in deze schijnbaar zo ver van God verwijderde wereld?
Wat heeft een wonder in deze materialistische tijd nog voor betekenis?
En dan te horen van een wonder, zoals de Emmaüsgangers, en het niet

zelf te beleven, maakt een mens alleen maar nog eenzamer, nog mismoediger. Geen wonder, dat de twee mannen op weg naar Emmaüs somber
zijn en somber kijken. Het wonder dat aan je voorbij gaat… een leeg graf
en een leeg hart… je zou er troosteloos van worden. Is dat ook niet voor
veel mensen vandaag de enige ervaring van Pasen?
Al pratend kregen Kleopas en zijn vriend gezelschap en zij raken in ernstig gesprek. Het werd een interessant gesprek, daar op de weg naar het
dorpje Emmaüs, waarschijnlijk het huidige Koebebe, dat reeds in de Middeleeuwen de naam Castellum Emmaüs droeg. Die onbekende derde
bleek de beide mannen heel wat te zeggen en uit te leggen te hebben. Hij
verweet hun niet, dat zij de vrouwen niet hadden geloofd…
Nee, het wordt een echt gesprek van hoor en wederhoor, van vraag en
antwoord. Geen woordenwisseling, maar een gesprek, waarin mensen
nader tot elkaar komen. Een gesprek dat uitnodigt tot bezinning, bezinning op Mozes en de profeten. Daar hadden de discipelen eigenlijk nog
nooit zo erg bij stil gestaan, net zo min als wij. Zij waren ook mensen die
leefden van de ene dag in de andere zonder zich veel gedachten te maken,
laat staan ernstige gedachten. Zij hadden graag geloofd, dat Jezus de
Messias was, toen Hij zulke wondere genezingen deed en mooi sprak
over God en Zijn Koninkrijk.
Maar verder hadden zij over Hem eigenlijk weinig nagedacht, ook niet
toen Jezus de discipelen er op had gewezen dat Hij lijden moest, en niet
een keer, maar verschillende keren. Traag en onverstandig als mensen
zijn hadden zij alleen maar aangenomen, wat in hun kraam te pas kwam.
Zij hadden er nooit aan gedacht dat de weg tot het licht gaat door volkomen duisternis en dat de diepste beproeving de sterkste aanwijzing is, dat
God vlakbij en met u bezig is. Daar hadden zij nooit aan gedacht. U wel?
Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Waar
hebben de profeten dan anders over gesproken?
Neem Gen.3 vers.15: En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,
en tussen uw zaad en haar zaad dit zal u de kop vermorzelen en gij zult
het de hiel vermorzelen.
Neem Psalm 22, die spreekt in alle toonaarden en tot de kleinste details
toe van Mij, in mijn lijden en sterven.
Neem Jesaja 53, waar zo intens gesproken wordt over de lijdende knecht
des Heren, dat is toch de Messias niet waar?” En zo ging Jezus verder, de
ene tekst na de andere, het hele Oude Testament door. Laat toch niemand
zeggen, dat het Oude Testament niet op Christus betrokken is! Je hoort
dit nog wel eens.
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In de discussie rondom het eerste boek van dominee Ter Linde “Het verhaal gaat” was dit een kritisch punt van joodse zijde. Dominee Ter Linde
zou de oudtestamentische geschiedenissen hier en daar op Christus betrokken hebben. En dat mag niet, want het Oude Testament of de Thora
staat op zichzelf. Welnu, Jezus ziet dat in ieder geval anders! En wij
Christenen doen er goed aan Hem hierin te volgen. Want anders gaan je
ogen niet open voor de betekenis van het lijden. Uit het Oude Testament
wordt ons de weg gewezen om te begrijpen waarom de Messias lijden
moest teneinde onze Verlosser te worden en onze zonden te verzoenen.
Het wordt stil op de weg naar Emmaüs. De klachten van de twee wandelaars verstommen en de leegte in hun hart verandert in een brandende
gloed, toen die vreemdeling daar in hun midden hen zo inwijdde in geheimen, die zij met hun verstand misschien nog wel wisten, maar met
het hart kompleet kwijt waren geraakt…
En dan aan de maaltijd gaan hun ogen helemaal open, als zij Hem het
brood zien uitdelen en de zegen horen vragen. En dan beleven zij het
grote wonder, dat het toch waar is: HIJ LEEFT! Hoe is het mogelijk.
God weet het. En nu zij ook, en wij, en al die andere mensen voor wie
Lukas geschreven heeft. Of er iets was in de manier waarop Jezus het
brood brak – zij hadden dat al vaker met Hem meegemaakt – of in de
intonatie van Zijn stem? Maar die hadden zij toch al uren lang gehoord
op hun wandeltocht? Waarom dan toen niet Hem herkend? Of Jezus er
anders uitgezien heeft als voorheen en hoe dan, zodat zij Hem niet konden herkennen, wij weten het niet. Allemaal vragen, die ook eigenlijk
niet zo van belang zijn. Wat wij echt voor ons Paasgeloof weten moeten,
dat horen wij hier.
1. Dat Hij bij ons komt, onderweg. Of we nu op weg zijn naar Emmaüs
of naar de plaats waar u woont, dat is niet van belang. Mensen gaan op
velerlei wegen. Maar dat Jezus bij hen komt en Zelf met ons praat, en
onze nood kent en ons troost en ons geloof geeft en de ogen opent voor
de echte dingen, die in ons leven van belang zijn, daar gaat het om. Dat
moet je overkómen, daar moet je om bidden, en dat kan Hij alleen maar
zelf doen in uw leven.
2. We moeten openstaan voor de Schriften, om ons geloof te verdiepen,
ons door Hem zelf te laten overtuigen, zeker waar het ons Goede Vrijdag- en Paasgeloof betreft, het hart van de Schrift, het hart van het geloof.
3. De uitnodiging: “Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is
reeds gedaald.” De mannen waren thuis gekomen. Jezus moest nog
3

verder. Maar de mannen konden niet van Hem scheiden, zo zeer waren
zij met Hem vertrouwd geraakt. ‘Was ons hart niet brandende in ons?’
Zij nodigen Hem beleefd maar dringend uit. Zij zeggen: ‘Het is al donker, blijf toch alstublieft bij ons.’ En de Heer blijft. En als gast neemt
Hij de eervolle taak op zich om de maaltijd te openen, het brood te breken en de zegen uit te spreken. En dan opent God hun de ogen en is
Hij opeens verdwenen. Hadden zij Hem niet uitgenodigd, was de ontmoeting met de levende Heer aan hen voorbijgegaan, en zaten zij nu
nog in diepe rouw. Daarom de vraag aan ons persoonlijk: nodigen wij
Hem uit op onze levensweg om bij ons binnen te komen en geven wij
Hem plaats aan onze tafel.
4. Tenslotte: nadat zij de Heer herkend hadden, konden zij niet langer
thuis blijven, zij moesten weer op weg gaan, die heel lange weg terug,
zij zouden het de anderen vertellen. Hun leven was kompleet veranderd. Niet meer somber en bedroefd maar altijd blijde, zoals Paulus
zegt. ‘Nu ons leven nog.’”
Bron: Pastorale Kroes - De website van dominee Philippus Kroes / https://
www.pastoralekroes.nl

Namens het bestuur wens ik u en ons allen een gezegende Pasen!
Sylvia Oosterhuis

April: Maand van Senioren en Veiligheid
Op 1 april 2021 ondertekenen KBO-PCOB, het
Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere
partijen een samenwerkingsconvenant op het
gebied senioren en internetveiligheid. Dit is het
startsein voor de Maand van Senioren en Veiligheid die dit jaar vooral in het teken staat van
internetcriminaliteit.
Er worden in April 3 webinars georganiseerd.
Op 8 april is een webinar bestemd voor alle vrijwilligers van de seniorenorganisaties. Tijdens dit webinar zal een toolbox voor huisbezoeken,
die het ministerie ontwikkelt, worden gelanceerd en besproken. Het
webinar van 15 april gaat over spoofing. Hierbij wordt ook het nieuwe
voorlichtingsfilmpje over spoofing gelanceerd. Het webinar van
22 april staat in het teken van online veiligheid.
Meer informatie over deelnamemogelijkheden volgt in de volgende
Verenigingsnieuws en treft u binnenkort aan op de website
Bron: kbo-pcob.nl
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Naam
Mw. E. Cremer
Dhr. H.J. Klaas
Mw. G.W. van Hof-Stam
Mw. S. Luimstra-Dijkstra
Dhr. J.J. Tilstra

Datum
1-April
4-April
4-April
4-April
4-April

Dhr. A. van Ieperen

5-April

Mw. S. Witterholt-Wierstra 6-April
Mw. M. Overbeek-Nieland 7-April
Dhr. H.A. van Houte
8-April

naam
Datum
Mw. J.S. Harkema
17-April
Mw. J. Huisinga
17-April
Mw. A. Pronk - Epema 18-April
Dhr. D.J. Medema
18-April
Dhr. F.A. Vogd
21-April
Mw. J.A. Toornstra 22-April
Bakker
Mw. M.N. Schuhmacher24-April
Grijs
Mw. B.C. Vogd-Hein
24-April
Mw. C.J. Bolt-Elting
25-April
Mw. M.J.J. Bierling 25-April
Volten
Dhr. J.K. Meesters
25-April
Mw. J. Duursma
25-April
Mw. I. Medema 26-April
Zijlstra
Dhr. J.F. Jellema
26-April
Dhr. E.E. Medema
27-April
Dhr. J. Reitsma
27-April
Mw. A.G. Hekert
28-April

Mw. M. Wielstra-Bouman

8-April

Dhr. W.H. van Halsema
Dhr. B.F. Bronsema

13-April
13-April

Dhr. S. Middel

14-April

Mw. A. Kampen-van Dam
Mw. H. Koning - Leemhuis
Mw. A.J.J. de Vries
Dhr. D. Leemhuis

14-April
15-April
15-April
15-April

Mw. A.M. SchipaanboordKarman

15-April Mw. J. Meijer
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29-April

Van de ledenadministratie

Nieuwe leden:
Dhr. A. van Ieperen

G. Meirstraat 42

Wij heten U van harte welkom bij onze afdeling en hopen dat u zich
spoedig thuis zult voelen.
Overleden:
Mw. G. Zijlstra
Dhr. H. Koers

Schaaksport 214
Helper Brink 59 K.516

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren

Voor ledenadministratie: secretariaat PCOB afd. Groningen.
groningen@pcob50plus.nl
Voor vragen m.b.t. Magazine/Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met:

Bezorging

C.A. Verdam, Multatulistraat 3, 9721 NE Groningen
Tel. 050-5271493 email: mattyandries.verdam@gmail.com

Samenstelling

A.F. Horenberg, Uranusstraat 20, 9742 JW Groningen
Tel. 050-5717800 email: groningen@pcob50plus.nl
Het volgende nummer verschijnt begin mei 2021
Graag kopij inleveren uiterlijk:
12 april 2021 groningen@pcob50plus.nl of Uranusstraat 20
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Column

april 2021

April is een belangrijke maand in
het jaar. Op de vroegere oud Romeinse kalender was, volgens de
geschiedschrijving, maart aanvankelijk de eerste maand van
het jaar en april dus de tweede.
Maar we leven nu in het jaar
2021 en het is nu de vierde
maand.
Daarnaast heeft de maand April
ook namen zoals: de grasmaand, de paasmaand, de eiermaand en heel
belangrijk “april doet wat hij wil”, dit laatste zeker wat het weer betreft.
In mijn herinnering was het eens op 2e paasdag 25 graden en het was
toen voor je gevoel ongewoon warm.
In mijn geboorteplaats was er op die dag gewoontegetrouw een jeugdappél, dat was er elk jaar in de kerk op paasmaandag.
En waar veel jongeren bij elkaar komen met kerkelijke, maar ook andere aspiraties, heeft dat vaak op dezelfde dag al warme gevolgen. De onderling in elkaar, meer dan normaal getoonde belangstelling, heeft veel
jongeren hun geluk voor het leven gebracht. Nog niet zo lang geleden
kwam ik nog een gelukkig getrouwd stel tegen.
Kortom de maand april heeft duidelijk een status aparte.
In deze coronatijd zal april wel een beetje anders beleefd worden dan
we normaal gewend zijn.
Het is op 4 en 5 april Pasen en dat is vroeg dit jaar.
Massaal zullen we niet de straat opgaan op 2e paasdag, Covid 19 zal
daar wel een stokje voor steken en anders kom je in de bossen, vanwege
de overtredingen van niet luisterende wandelaars de vermanende boswachter wel tegen.
Het komt tegenwoordig een beetje vreemd over dat je op klaarlichte dag
zoveel mensen al wandelende geregeld langs ziet komen.
Je ziet jongere maar ook oudere mensen hand in hand wandelen door
het ganse land.
De bruggetjes langs het Zilvermeer tussen de wijken Lewenborg en
Beijum zijn erg in trek. Je ziet er veel ouderen die er met kinderen en
kleinkinderen met een rietpluim als hengel de kleinzoon vertellen dat ze
aan het vissen zijn op monsterachtige denkbeeldige grote vissen.
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Omzoomd door rietkragen is niet altijd waarneembaar wat er zoal onderweg gebeurd. En dat is maar goed ook.
Hiermee bedoel ik twee dingen, de eerste kan met de gevolgen van een
jeugdappél worden vergeleken, maar het tweede ding is veel erger.
In de langs het Zilvermeer jaren geleden aangelegde wandelpaden zijn
over het water loopbruggen met hindernissen aangebracht. Vooral oudere mensen hebben niet door dat er opstapjes zijn. Hoe vaak het niet
gebeurde dat er Iemand onderuitging met alle gevolgen van dien. Menige bril is in het water verdwenen en zere heupen en beschadigde
knieën zijn talrijk geweest.
Toen omreden van onderhoud na 25 jaar de bruggen vernieuwd werden was het eerste waarvoor de Bewonersvereniging Zilvermeer heeft
gezorgd is dat erbij elke verspringing een bordje kwam met de tekst:
let op het opstapje en gele strepen op de planken voor elk opstapje.
De ongelukken zijn nu tot een minimum beperkt.
Het is er verder wel plezierig om te lopen en te genieten van de kormoranen, ook wel aalscholvers genoemd, de vele soorten eenden, ganzen
en zwanen. En de op visjes beluste waterhoentjes en futen.
Daarnaast is een praatje met een visserman (en soms ook een vrouw)
ook mooi om te doen. Veelal moeten ze de vis, als ze deze al naar huis
meenemen, vervangen door vis van de visboer. Want er zitten wel dikke snoeken en brasems in het Zilvermeer, maar deze beesten worden
door bewoners rond het meer ingefluisterd: laat je niet zomaar aan de
haak of de blinker slaan.
De omgeving rond het meer is het bekijken waard en veilig. De politie
heeft het zicht op het meer ronduit en in Kardinge kun je onder andere
schaatsen en zwemmen. Je kunt in de verdere omgeving leren skiën en
watersporten. Je mag in het Zilvermeer bij zomerdag ook zwemmen en
op het strand liggen, behalve als de blauwalg weer tevoorschijn komt,
dan is het wegwezen geblazen.
Een groot gedeelte van het gebied is in handen van natuurmonumenten. In de bossen ten oosten van Beijum kun je je (nog) verbeelden dat
je alleen op de wereld bent.
Zo nu heb ik jullie mooi de maand april in gepraat met de promotie
van de omgeving rond het Zilvermeer en het bosgebied oostelijk van
de wijk Beijum.
Ga ervan genieten als het jullie lukt.
Goede paasdagen toegewenst.
B F Bronsema.
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Weet u het nog?
Heel veel Nederlanders kennen mevrouw Riek Lotgering-Hillebrand uit
de ruim 35 jaar dat ze voor de AVRO haar wekelijkse kookpraatjes
hield in de rubriek “Halfuurtje voor de vrouw”.
Hendrikje Roelofje Hillebrand werd 130 jaar geleden op 22 maart 1891
geboren in Meppel waar ze samen met haar drie zussen opgroeide. Vader Hillebrand vond dat zijn dochters later voor zichzelf moesten kunnen zorgen en zo ging Riek als zeventienjarige in l908 naar het internaat
van de Amsterdamsche Nieuwe Huishoudschool. Ze wilde lerares koken en voedingsleer worden, maar deed eerst de basisopleiding huishoudkunde. In 1912 keerde ze terug naar Meppel. Van daaruit opereerde ze als reizend propagandiste en voorlichtster van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen die overal in het land huisvrouwen leerde goed en
goedkoop te koken. Ze reisde per trein en nam dan haar helpsters en een
uitgebreide keukeninventaris voor het ‘proefwerk’ mee. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de energiebesparende hooikist onderdeel van
haar demonstraties. Haar recepten waren eenvoudig en praktisch, maar
niet armoedig. Ze wilde ‘iets hoger grijpen dan de smaak van de gemiddelde huisvrouw’ zoals eens uit haar mond kon worden opgetekend.
In 1921 keerde Riek Lotgering-Hillebrand, zoals ze sinds haar huwelijk
in 1917 heette, als docente en waarnemend directrice terug naar de Amsterdamsche Nieuwe Huishoudschool, maar bleef ook voorlichting aan
huisvrouwen geven. Haar talrijke demonstraties en lezingen, en vooral
haar radiopraatjes voor de AVRO onder auspiciën van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen, maakten haar landelijk bekend. Op
27 november 1930 werd haar eerste “Halfuurtje voor de vrouw” uitgezonden. Ze zou dit programma meer dan 35 jaar – tot 1967 – wekelijks
presenteren.
In 1938 verruilde ze haar school voor het Voorlichtingsinstituut voor
Huisvrouwen van het levensmiddelenconcern Unilever. Als voedseladviseur testte ze recepten en trad ze op beurzen op om nieuwe producten
te introduceren en het publiek adviezen te geven.
Unilever beschouwde haar als de ideale schakel tussen fabrikant en consument. Ze bracht regelmatig nieuwe producten en gerechten onder de
aandacht. Zo leerde ze het Nederlandse publiek hoe men kon voorkomen dat nasi of pasta een kleffe brij werd. Voedzaam, gezond, smakelijk, gevarieerd – het koken wilde ze verheffen van dagelijks moeten tot
een ware kunst. Met haar intelligentie en creatieve geest wist ze de tijdgeest van de stijgende welvaart te vertalen in adviezen die uitgingen van
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de positie en mogelijkheden van de huisvrouw, ook al legde ze altijd
denadruk op warenkennis. Zo heeft ze enkele generaties vrouwen
‘opgevoed’ in de kookkunst.
Tijdens de Duitse bezetting weigerde ze voor de genazificeerde omroep te werken. In april 1941 werd ze met haar man opgepakt wegens
illegaal werk. Van de 47 leden van haar verzetsgroep werden er 43 omgebracht, onder wie haar man; zelf zat ze vier jaar gevangen. Vanuit
het Zuid-Duitse Aichach kwam ze in 1945 terecht in Parijs, waar ze
werd ingeschakeld bij de voedselvoorziening voor gerepatrieerden. Zo
moest ze in de Parijse Hallen inkopen doen voor haar lotgenoten. Na
de oorlog verbreedde ze haar werkterrein: ze adviseerde onder meer de
KLM over de aan boord van vliegtuigen te verstrekken maaltijden.
Ook schreef en bewerkte ze talloze kookboeken, brochures en reclameboekjes en verzorgde ze kookrubrieken. In 1950 schreef ze het voorwoord bij het herziene, uit 1910 daterende “Kookboek van de Amsterdamsche Huishoudschool” dat geschreven was door voorgangster op
kookgebied, mejuffrouw C.J. Wannee.
Riek Lotgering Hillebrand stierf in 1984 op 92-jarige leeftijd in een
verzorgingshuis.
© DVN, een project van Huygens ING en OGC
(UU). Bronvermelding: Redactie, Hillebrand, Hendrikje Roelofje,
in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://
resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Hillebrand
[15/04/2015]
Riek Lotgering-Hillebrand
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Ouderenmishandeling: u laat het toch niet gebeuren?
Als u op hoge leeftijd bent of in uw omgeving mensen kent die tot op de hoogste
leeftijd zelfstandig blijven wonen is het
laatste dat u wilt dat er ouderenmishandeling plaatsvindt. Tóch hebben veel ouderen hiermee te maken. Hoe kunt u herkennen of u of een ander wellicht mishandeld wordt; en hoe kunt u handelen? Alleszelf.nl zet de informatie (in deze update) op een rij.
Zware lading
Ouderenmishandeling is een begrip met een zware lading en roept veel
reacties op. Sommigen vinden het woord niet passend, omdat het wijst
op een strafbaar feit terwijl de ‘daders’ soms onbedoeld en onbewust
kunnen handelen. Dit noemt men ook wel ontspoorde zorg. Hoewel het
aantal meldingen over ouderenmishandeling toeneemt, is onduidelijk
hoe vaak ouderenmishandeling exact voorkomt. Volgens het SCP
zou ouderenmishandeling in Nederland kunnen gaan om 15.000 tot
200.000 ouderen.
Zes soorten ouderenmishandeling
Over het algemeen betekent ouderenmishandeling het handelen of het
nalaten van handelen van een persoon die zorg of ondersteuning aan
een oudere (deels) afhankelijke hulpvrager (65+) verleent, waardoor
deze fysieke, mentale of materiële schade lijdt. Er bestaat
een onderscheid in zes vormen van ouderenmishandeling:
1.

2.

3.

Lichamelijke mishandeling. Hierbij gaat het om fysieke handelingen waarbij een persoon (ernstig) letsel (zoals fracturen,
blauwe plekken, brandwonden) oploopt. Dit kan gebeuren
doordat het slachtoffer is geslagen, geschopt of hardhandig is
beetgepakt.
Psychische mishandeling. Wanneer iemand herhaaldelijk
wordt uitgescholden, gekwetst, gekleineerd, genegeerd of
gediscrimineerd is er sprake van psychische mishandeling.
Dit kan veel negatieve emoties bij een oudere oproepen, zoals angst, woede, verdriet of verwardheid.
Financiële uitbuiting. Dit gebeurt wanneer er wordt geprofiteerd van de bezittingen van een oudere, of deze zelfs worden
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4.

5.
6.

weggenomen. Denk hierbij aan diefstal van geld of goederen,
veranderen van testamenten of het financieel kort houden van
een persoon.
Verwaarlozing. Iemand kan zowel lichamelijk als psychisch
worden verwaarloosd. Lichamelijke verwaarlozing gebeurt
bijvoorbeeld door ondervoeding, uitdroging, slechte hygiëne
of verwonding vanwege doorliggen. Geen aandacht, liefde of
ondersteuning geven zijn kenmerken van psychische verwaarlozing.
Seksueel misbruik. Dit zijn ongewenste seksuele handelingen
met of in het bijzijn van ouderen.
Schending van rechten. Het kan ook gebeuren dat de rechten
van ouderen worden ingeperkt, zoals het recht op vrijheid,
privacy of zelfbeschikking. Te denken valt aan het achterhouden van post, het opsluiten van een ouder persoon of het
wegsturen van bezoekers.

Herkennen van ouderenmishandeling
In de meeste gevallen gebeurt ouderenmishandeling “achter de voordeur”. U kent vast wel deze eerdere Rijksoverheid-campagne.
De huidige campagne Ik vermoed huiselijk geweld heeft het motto
‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’. De ministeries van VWS en van
Justitie en Veiligheid vragen hiermee slachtoffers en omstanders in
actie te komen bij huiselijk geweld.
U ziet het dus niet gebeuren en vaak verwacht u het ook niet. Toch
kunt u alert zijn en signalen herkennen. Onder andere de volgende signalen kunnen duiden op mishandeling van oudere zorg- en hulpvragers:
•

•
•
•
•
•
•

zichtbaar letsel, waar de oudere persoon en/of de pleger mogelijk onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor geeft;
een onverzorgd uiterlijk en verwaarloosd huishouden bij de
oudere
onverklaarbare depressiviteit of angst bij een oudere;
overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking of
schichtig of teruggetrokken gedrag bij een oudere;
verdwenen geld of goederen van een oudere;
toenemend aantal schuldeisers;
de verzorger toont zich onverschillig over het welzijn van de
oudere;
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•
•

•

de verzorger wekt een overbelaste indruk;
er wordt gescholden en geschreeuwd tegen de oudere in de
aanwezigheid van een arts of hulpverlener of de oudere krijgt
geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te spreken
een lege koelkast.

Niet in alle gevallen hoeft er sprake te zijn van ouderenmishandeling;
het kan een momentopname zijn of andere oorzaken hebben. Wel kunt
u alert blijven en als u merkt dat signalen terugkomen, kunt u actie ondernemen.
Handelen
Of het nu om uzelf gaat of om uw buurvrouw, een kennis, vriend of
familielid: u kunt ouderenmishandeling stoppen of een ernstige situatie
voorkomen. Er zijn hiervoor een aantal mogelijkheden, die we bespreken van licht naar zwaar. Het is afhankelijk van de situatie, welke
vorm van handelen nodig is. Erover praten is een eerste, voor de hand
liggende stap. Een huisverbod en crisisopvang worden minder snel gebruikt. De informatie is gebaseerd op bronnen van meerdere organisaties.
•
Praten. Het is belangrijk dat u uw gedachten niet voor uzelf
houdt. Als u één van de signalen opmerkt, kunt u
dit bespreken met iemand die u vertrouwt. Iemand die de oudere persoon ook kent. Deel uw gedachten met diegene, misschien wordt dit ook herkend. Samen kunt u daarna vervolgstappen ondernemen. U kunt ook in gesprek gaan met de oudere persoon waarbij u eventuele mishandeling herkent. Dit
kan moeilijk zijn, u kunt er ook naast zitten, maar het is goed
om dit te polsen. Wanneer er inderdaad sprake is van ouderenmishandeling, kunt u er samen iets tegen doen.
•
Een Veilig Thuis. In Nederland zijn 26 meldpunten waar u
bij deskundige hulpverleners advies kunt inwinnen, mishandeling kunt bespreken en doorverwezen kunt worden naar
professionele hulp. U kunt 24 uur per dag gratis bellen met
0800-2000 of rechtstreeks contact opnemen met de Veilig
Thuis-organisatie bij u in de buurt; op https://
veiligthuis.nl/ vindt u het overzicht van alle vestigingen.
Het meldpunt is beschikbaar voor mensen die zelf mishandeld worden en voor mensen uit hun omgeving.
•
De politie. De politie heeft ook een rol bij ouderenmishandeling omdat deze wettelijk verplicht is om een aangifte van
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•

•

•

een strafbaar feit, en daarmee ook huiselijk geweld, op te
nemen. U kunt een melding maken en aangifte doen door te
bellen met 0900-8844 of door naar het dichtstbijzijnde poli
tiebureau te gaan.
Huisverbod. Wanneer de situatie binnen een huishouden
ondraaglijk is of dreigt te worden, kan er een tijdelijke uithuisplaatsing worden gerealiseerd. Op deze manier ontstaat veiligheid en rust en kunnen alle betrokkenen hulp krijgen. De Wet tijdelijk huisverbod maakt dit mogelijk. U kunt
deze optie bespreken met de eerdergenoemde organisatie
Veilig Thuis.
Crisisopvang. Als direct een oplossing nodig is kunt u gebruik maken van de crisisopvang/spoedzorg. U kunt dan tijdelijk op een andere plek verblijven, in een veilige omgeving. Ook dan zal er hulp worden ingeschakeld om uw thuissituatie onder de loep te nemen en passende oplossingen te
bedenken, wanneer nodig. Crisisopvang is altijd tijdelijk. De
duur van de opvang is afhankelijk van de situatie. Uw huisarts kan crisisopvang in gang zetten; voor meer informatie kunt u ook terecht bij een GGZ-centrum, uw gemeente of
het maatschappelijk werk.
112. Misschien klinkt het als een open deur: maar bij spoedeisende hulp bel dan direct het alarmnummer 112.

Ouderenmishandeling tot slot
Alleszelf.nl hoopt dat ouderenmishandeling bij u en in uw omgeving
niet voorkomt. En dat u beter in staat bent om signalen op te vangen
als daar onverhoopt wél sprake van is.
Bron: https://www.alleszelf.nl

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

01-03-2021

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
(MOB) worden allerlei onderwerpen besproken
die met betalingsverkeer in de ruimste zin te maken hebben. De doelstellingen van het MOB zijn
dat het betalingsverkeer veilig, efficiënt, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar
is.
In het MOB zijn alle partijen vertegenwoordigd die op deze gebieden
een inbreng kunnen leveren en kunnen opkomen voor de belangen van
hun achterban.
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Het voorzitterschap wordt vervuld door De Nederlandsche Bank
(DNB).
Leden zijn onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken, Betaalvereniging Nederland, de Consumentenbond, Detailhandel Nederland, MKB Nederland, de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,
Koepel Gepensioneerden (waaronder KBO-Brabant) en NOOM
(Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Op de website van
DNB/MOB kunt u een lijst van alle deelnemers vinden.
KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM worden zowel in het
MOB als in de ondersteunende werkgroepen in gezamenlijkheid vertegenwoordigd.
U leest een terugkoppeling van het laatste overleg op de volgende pagina’s
Bron: kbo-pcob.nl

Terugkoppeling Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) worden allerlei onderwerpen besproken die met betalingsverkeer in de ruimste
zin te maken hebben. De doelstellingen van het MOB zijn dat het betalingsverkeer veilig, efficiënt, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.
In het MOB zijn alle partijen vertegenwoordigd die op deze gebieden
een inbreng kunnen leveren en kunnen opkomen voor de belangen van
hun achterban. Het voorzitterschap wordt vervuld door
De Nederlandsche Bank (DNB). Leden zijn onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken, Betaalvereniging Nederland, de Consumentenbond, Detailhandel Nederland, MKB Nederland, de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden (waaronder
KBO-Brabant) en NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Op de website van DNB/MOB kunt u een lijst van alle deelnemers vinden.
KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM worden zowel in
het MOB als in de ondersteunende werkgroepen in gezamenlijkheid
vertegenwoordigd.
In onze nieuwsbrieven en op onze website besteden wij regelmatig
aandacht aan de zaken die spelen. Er zijn grote ontwikkelingen gaande zoals de afname van het gebruik van contant geld, de steeds verdergaande digitalisering, het sluiten van bankkantoren, steeds weer
terugkerende fraude ontwikkelingen etc.
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Wij als ouderenorganisaties komen op voor de belangen van onze achterban. In samenwerking met Ieder(in), de Oogvereniging en de Consumentenbond geven we prioriteit aan mensen in kwetsbare posities.
Hieronder verstaan wij bepaalde groepen ouderen, laaggeletterden,
laag opgeleiden, mensen met een fysieke en/of geestelijke beperking
e.d. In Nederland betreft dat ongeveer 3 miljoen mensen. Veelal ontbreekt het hen aan digitale vaardigheden. Wij zetten ons ervoor in dat
deze mensen zo onafhankelijk mogelijk aan het betalingsverkeer kunnen (blijven) deelnemen.
In de MOB-vergadering van 17 november 2020. zijn onderwerpen
aan de orde geweest die van belang zijn voor mensen in kwetsbare
posities. Voor de resultaten van de vergadering wordt verwezen naar
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2020/
dnb390813.jsp
We gaan op enkele punten in.
Contant geld
In de corona tijd is het gebruik van contant geld sterk afgenomen.
Niettemin blijft de bereikbaarheid van contant geld op een hoog niveau. Medio 2020 heeft 99,51% van de huishoudens binnen een hemelsbrede straal van 5 km een geldautomaat. Dit percentage zal nog
lange tijd gehandhaafd blijven mede door de fusie van de netwerken
van geldautomaten van de drie grootbanken in Geldmaat. Wij hebben
in het MOB een beroep op de banken gedaan om goed oog te houden
voor de gemaakte afspraak om geldautomaten die in bankkantoren
staan – en waar ook geassisteerde dienstverlening voor kwetsbare
groepen is (klanten worden er geholpen) – pas weg te halen nadat
Geldmaat in de directe omgeving vergelijkbare voorzieningen heeft
geïmplementeerd. Geldmaat zal hierin voorzien door dergelijke automaten mèt ondersteuning te plaatsen bij bepaalde winkelketens.
Voorts start begin 2021 een onafhankelijk onderzoek in opdracht van DNB naar een maatschappelijke efficiënte en veilige chartale infrastructuur op middellange termijn bij een
structureel lager gebruik van contant geld. Wij zijn direct betrokken bij het onderzoek. Resultaten ervan worden medio
2021 verwacht.
Fraude ontwikkelingen
Het MOB maakt zich zorgen over de recente toename van hulpvraagoplichting (ook wel WhatsApp fraude genoemd), bankhelpdeskoplichting (spoofing) alsmede phishing en smishing.
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Alle vertegenwoordigers in het MOB die consumenten en ondernemers vertegenwoordigen, hebben toegezegd om hun achterban over
deze fraudevormen voor te lichten. Ook van ons kunt u dat verwachten.
Met betrekking tot het schadebeleid hebben wij onbegrip getoond dat
de ene bank wel vergoedt en een andere niet. Dit is verwarrend en
draagt niet bij aan het vertrouwen in het betalingsverkeer. De Minister van Financiën gaat hierover met de banken in gesprek.
Serviceverlening door de banken

Met name de mensen waar wij voor opkomen (in kwetsbare posities)
ervaren een sterke achteruitgang in de serviceverlening door de banken. Mensen die niet of slechts een beetje digitaal vaardig zijn willen
regelmatig overleg met een bankmedewerker. Dat mag per telefoon
maar velen onder ons willen dat overleg liever fysiek met een medewerker. De afstand tussen banken en klanten is veel te groot geworden. De aangekondigde sluiting van honderden bankfilialen door de
banken versterkt dit in hoge mate. Vele klachten zijn binnengekomen
op het Meldpunt Bank Dicht van KBO-PCOB. Hierover zullen wij
jullie separaat informeren.
Al verschillende malen hebben wij de te grote afstand aan de orde gesteld en initiatief genomen om tot oplossingen te komen. Ons uitgangspunt is dat de banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zich zullen inspannen om tegemoet te komen aan de
wensen van de kwetsbare groepen. In haar laatste vergadering heeft
het MOB dit uitgangspunt onderschreven.
Wij hebben al eerder aangeboden om onze organisaties daarbij te betrekken.
Banken en maatschappelijke organisaties hebben met die samenwerking ingestemd. Wat betekent dat concreet?
Neutrale servicepunten
Wij willen dat er neutrale servicepunten komen (op sommige plaatsen zijn die er overigens al). Servicepunten waar mensen terecht
kunnen voor vragen over bankzaken en met name het betalingsverkeer. Waar medewerkers van de bank een dagdeel per week of twee
weken aanwezig zijn (apart per bank) om hun klanten van dienst te
zijn. Servicepunten kunnen bijvoorbeeld worden ingericht in een
bibliotheek, in een buurthuis e.d. In een dergelijk servicepunt kunnen ook andere activiteiten worden aangeboden zoals computerles.
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Bovendien zou dit initiatief mooi kunnen aansluiten op de ontwikkeling van de Informatiepunten digitale overheid.
De plaats waar het servicepunt wordt ingericht, zou ons inziens een
financiële vergoeding moeten ontvangen van de banken, een vergoeding die ten goede komt aan de dienstverlening van het buurthuis, de bibliotheek e.d. Er ontstaat dan een maatschappelijke winwinsituatie.
De komende weken wordt het voorstel van servicepunten nader uitgewerkt in een werkgroep met daarin onder meer vertegenwoordigers van de banken, de Nederlandse Vereniging van Banken, Betaalvereniging Nederland en vertegenwoordigers vanuit de werkgroep Toegankelijkheid.
Onze inzet is dat de werkgroep haar voorstellen in januari of februari
2021 presenteert in een nog te beleggen bijeenkomst met de banken
en alle relevante maatschappelijke organisaties waaronder de ouderenorganisaties. Daarna willen we starten met een aantal pilots in het land
waarbij dan een beroep zal worden gedaan op onder meer lokale ouderenafdelingen om een servicepunt lokaal op te zetten. In mei 2021
zal een eerste tussenevaluatie in het MOB plaats vinden.
Bron: kbo-pcob.nl

Ledenraadsverkiezing PCOB 2021 – Provincie
Groningen
Hieronder de mail die onze secretaris op 16 maart 2021 ontvangen
heeft:
Geachte heer Horenberg,
In april van dit jaar vinden de verkiezingen plaats voor de Ledenraad
PCOB. Via de PCOB Ledenraad heeft u als lid de mogelijkheid direct
invloed uit te oefenen op het beleid en de keuzes die de PCOB maakt.
Geen verkiezingen in uw provincie
Het aantal PCOB-leden per provincie bepaalt het aantal zetels in de
Ledenraad. Binnen uw provincie zijn er evenveel of minder kandidaten dan zetels. Dit betekent dat er in uw provincie geen verkiezingen
zijn. U hoeft uw stem niet uit te brengen.
Ga naar: https://pcobkiest.digitaleverkiezing.nl/bekijken/groningen
om een overzicht van de ledenraadsleden voor uw provincie te bekijken.
De stemweek is van 6 tot en met 13 april. Uiterlijk 20 april worden de
namen van alle gekozen leden bekendgemaakt via de website.
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In de ledenraadsvergadering van juni wordt de nieuwe Ledenraad officieel geïnstalleerd. Indien er een vacante plek is binnen uw provincie,
dan wordt deze in de komende zittingstermijn van de Ledenraad niet
ingevuld.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Marcel Sturkenboom
Directeur PCOB

De kandidaat ledenraad voor de provincie Groningen is
(onze voorzitter) Sylvia Oosterhuis.
Hieronder haar motivatie zoals op de site “PCOB kiest” staat.

Sylvia Oosterhuis
Woonplaats: Groningen
Ik heb in mijn leven veel vrijwilligerswerk gedaan omdat ik van mening
ben dat zonder vrijwilligers de maatschappij veel onvriendelijker zou
zijn. Je hebt nu eenmaal mensen nodig die bereid zijn zich in te spannen
ten behoeve van anderen. En als je als vrijwilliger iets kunt doen wat je
leuk vindt, is dat mooi meegenomen. Daarom heb ik besloten om mij
verkiesbaar te stellen voor de ledenraad PCOB. De PCOB is voor mij
een vereniging die van grote betekenis is voor senioren, zowel op lokaal
niveau in de afdelingen als op het niveau van landelijke belangenbehartiging.
Graag denk ik mee met de ledenraad van PCOB. De bestuurlijke ervaring die ik heb opgedaan als bijvoorbeeld voorzitter PCOB afdeling Groningen, Europese Vrouwenraad, Nederlandse Vrouwenraad, secretaris
Ondernemingsraad NLRGC zet ik graag in. Naast bestuurlijke ervaring
heb ik ook ruime politieke ervaring.
Bron: https://pcobkiest.digitaleverkiezing.nl/bekijken/groningen

De huwelijkse staat, is als April, nu zon, dan storm,
en dan weer alles stil.
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E ven n a d en ken !
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Om s ch ri j v i n gen :
1

In ruime mate, 4+5 april, Toegang.

2

Op snee brood leggen, Maandnaam van april.

3

Globe, Papieren lantaarn.

4

Koffer rugzak enz., Meestal.

5

27 april (– is geen letter), Een week heeft er zeven.

6

Treurspel, Heel geliefd.

7

Spuitende bron, Voor de gek laten houden.

8

Droogmaken, Hoge militaire rang.

9

Vastleggen v/e schip, Winstgevende opbrengst.

10

Werelddeel, Volksvertegenwoordiging.

11

Eigenaar restaurant (één woord van 12 letters!)
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Enige informatie voor het oplossen van deze puzzel:
De omschrijving van “in ruime mate” begint in het grijze vakje links
bovenaan, naast het cijfer 1.
Daarnaast de omschrijving (overlappend) van “4+5 april” en
“toegang”.
Zo vult u elke horizontale regel in. Eind van een woord is weer het begin van het volgende woord, op dezelfde regel; dus een overlapper!
In de grijze vakjes ontstaat, van links boven tot links onder en dan van
rechts boven naar rechts onder, de oplossingsregel.
In de puzzel zijn zelfde cijfers de zelfde letters!
Oplossingsregel:
Deze oplossingsregel kunt u insturen tot 1 mei 2021, met uw naam, de
!
heer, of mevrouw, en adres met postcode a.u.b. naar:
Arend Schoenmaker, Kremersheerd 204, 9737 PH Groningen of via
E-mail naar: 33.trein@gmail.com

P l e z i e r i g e p u z z e l t i j d g e w e n s t !
De oplossing van februari was:
“Bloesem in de winter”
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!
N.a.v. het Adventslied 463: 4.
Iedereen hartelijk dank voor de vele oplossingen
Prijsjes zijn er deze keer voor:
Dhr. J. Gremmer

Mevr. P. Hovius

Dhr. H. Hartsema

V a n h a r t e g e f e l i c i t e e r d!
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Een lekker recept voor thuisbakkers

Een jaar geleden, op 15 maart 2020, werd de eerste lockdown van kracht.
Veel mensen waren bang dat ook de supermarkten allerlei producten niet
meer zouden kunnen leveren en begonnen te hamsteren. Behalve enorme
hoeveelheden toiletpapier werd ook meel in grote hoeveelheden ingeslagen. Mensen gingen veel meer bakken. Intussen weten we wel dat de supermarkten goed bevoorraad zijn en blijven, maar bakken is een leuke
bezigheid die ook veel voldoening geeft. Daarom heb ik een recept voor
een gemakkelijke te bereiden cake voor u uitgezocht, een Earl-Grey cake.
Het recept is voldoende voor 16 plakjes.
Men neme (zoals Riek Lotgering-Hillebrand in de radio-uitzendingen
dikwijls zei):
250 g zachte boter of margarine
200 g suiker
5 eieren
250 g meel
1 zakje bakpoeder
4 theezakjes Earl-Grey
geraspte schil van 1 biologische citroen
4 eetl poedersuiker
1 eetl citroensap
Verder nog nodig:
cakevorm (30 cm)
bakpapier
De oven voorverwarmen op 160 graden. De cakevorm bekleden met het
bakpapier.
De boter of margarine schuimig roeren met de handmixer of keukenmachine. De eieren al roerende steeds één voor één toevoegen. Het meel en
de bakpoeder samen zeven en voorzichtig door de massa spatelen. De
theezakjes opensnijden en de inhoud in een kommetje doen. Vermengen
met de citroenrasp en dit mengsel door het deeg spatelen.
Het deeg overdoen in de cakevorm, de bovenkant gladstrijken en gedurende 50-55 minuten onder in de oven bakken. Met een satéprikker controleren of de cake gaar is, desnoods nog even iets langer in de oven laten.
Als de cake klaar is, storten op een rooster. De poedersuiker met het citroensap mengen zodat een glazuur ontstaat en hiermee de cake bedekken. De glazuur hard laten worden.
Geniet ervan bij een heerlijk kopje thee of koffie!
Sylvia Oosterhuis
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Het Genesis Dieet (98)

(apr. 2021)

Dr. Gordon Tessler heeft veel onderzoek gedaan naar Gods instructies over onze
voeding, en beschrijft de resultaten hiervan in zijn boek: “Het Genesis Dieet”.
Het is de rode draad van deze artikelenserie, beginnende bij Genesis 1: 29.

Het Genesis dieet bevestigd!
Onderzoek vanuit de hele wereld!
Persoonlijke commentaren van mensen, die de leeftijd van honderd
jaar of ouder hebben bereikt, komen uit het boek van
Dr. Paavo Airola: “Worldwide Secrets for Staying Young” (Geheimen
vanuit de gehele wereld om jong te blijven).
Vervolg van het interview met Shirali Mislimov;
Hij was 166 jaar oud en de oudste man die Dr. Airola ooit ontmoette.
Woonde in de bergen van Abchazië in Georgië (Rusland).
Hij is drie keer getrouwd, was vader van 23 kinderen en heeft ze allemaal overleefd, op twee na. Zijn derde vrouw was 107 jaar en was ook
goed gezond. Hij geloofde in het gezinsleven.
Dit zijn de woorden over zijn leven:
“Ik heb nooit haast gehad in mijn leven, en ik heb nu ook geen
haast om te sterven. Er zijn twee bronnen voor een lang leven:
de eerste is de gave van de natuur, namelijk de zuivere berglucht
en het heldere water, de vruchten van de aarde, vrede, rust en
het zachte, warme klimaat van de hooglanden.
De tweede bron zit binnen in ons. Iemand leeft lang als hij van
het leven geniet, niet jaloers is op anderen, als hij in zijn hart
geen kwaad of boosheid meedraagt, veel zingt en weinig huilt,
opstaat als de zon opgaat en naar bed gaat als de zon ondergaat,
van werken houdt en weet hoe hij uit kan rusten.”
Nog een Abchaziër die Dr. Airola ontmoette, hij was 104 jaar, een uitstekend ruiter en sprak deze bemoedigende woorden:
“Ik heb drie vrouwen gehad, ik heb 17 kinderen, 48 kleinkin
deren en vele achter- en achterkleinkinderen.
Ze houden allemaal van me, respecteren me en ik heb veel
om voor te leven. Heb nooit veel bezittingen gehad.
Ik heb altijd voor anderen gewerkt, en ben nooit jaloers geweest
op wat anderen bezitten. Ik ga slapen met de zon en sta op met
de zon!... (vervolg afl. 99 van mei 2021) Graag tot een volgende keer!
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,
bewerkt en samengesteld door:
>>> Arend Schoenmaker
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Flarden uit het A-kwartier. Als u internet heeft kunt u genieten van
deze wandel- en luisterroute door de binnenstad van Groningen

Wandelen, genieten van de omgeving én informatie opdoen: dat kan allemaal tegelijkertijd met de luisterroute 'Flarden uit het A-kwartier'.
Deelnemers kunnen de route gratis downloaden en vervolgens op eigen
houtje wandelend genieten van de binnenstad van Groningen. Het betreft een theatrale luisterroute-wandeling die je met een uniek verhaal
vol fantasie en historie door het historisch A-kwartier van Groningen
leidt: de mythische meerminman aan de Hoge Der A, de urban jungle
van Schele Greet in de Hoekstraat en de allesverwoestende handgranaat
van de Stoeldraaierstraat. Je komt het allemaal tegen tijdens deze wandeling.
De luisterroute is kosteloos beschikbaar gesteld en is tot 1 juni gratis te
beluisteren via je mobiele telefoon. Meer informatie vindt u op de website van Visit Groningen.nl
Een leestip
Wintercrime is een digitale bundel die veertien meeslepende, spannende
verhalen bevat van topauteurs als Judith Visser, Tineke Beishuizen, Xenia Kasper, Carla de Jong, en Corine Hartman. Stuk voor stuk topauteurs met een unieke schrijfstijl. In één van de verhalen wil een bekende
kookboekenschrijfster van haar man af en ze besluit haar kookvaardigheden op een wel heel originele wijze in te zetten.
Jammer genoeg is deze verhalenbundel alleen als e-book verkrijgbaar,
maar er zijn vast PCOB-leden die een e-reader hebben waarop dit boek
te downloaden is. Als u lid bent van de bibliotheek, kunt u dit e-boek
ook lenen.
Ik wens u veel leesplezier!
Sylvia Oosterhuis
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Hoofdpijn en spierpijn meest gemelde bijwerkingen van
corona-vaccins
Als we Agnes Kant, de directeur van het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb, eind februari bellen zijn net de laatste cijfers
bekend. Lareb heeft tot dan toe 5.068 meldingen ontvangen over
vermoedens van bijwerkingen door coronavaccins. ‘De bereidheid
om mogelijke bijwerkingen te melden is ontzettend groot’, vertelt
Kant, ‘en dat is heel goed. Zeggen dat je niets verontrustends hebt
gevonden, heeft alleen maar waarde als je goed gezocht hebt.’
Hoeveel meldingen zijn er gedaan?
‘Op dit moment zijn er ongeveer 900.000 vaccins gegeven. Hierover
zijn 5.068 meldingen gedaan en door Lareb bekeken, met 24.031 vermoede bijwerkingen. Het merendeel van de meldingen (4.716) gaat
over het Pfizer/BioNTech-vaccin, omdat dat tot nu toe het meest is
toegediend. Een klacht die gemeld is, hoeft trouwens niet altijd een
bijwerkingen van het vaccin te zijn. De klacht kan ook door iets heel
anders zijn ontstaan.’
Is dat veel, ruim 5.000 meldingen?
‘De bereidheid om mogelijke bijwerkingen te melden is erg groot onder gevaccineerden, maar ook onder zorgverleners. Wij zijn daar ook
blij mee. Je kunt wel zeggen dat je niets verontrustends hebt gevonden, maar zo’n uitspraak heeft alleen maar waarde als je goed gezocht
hebt. Het aantal meldingen zegt overigens niets over hoe vaak een bijwerking echt voorkomt. Omdat we dat wel willen weten, loopt er nu
ook een onderzoek waarin we groepen gevaccineerden volgen en iedereen vragen wat ze wel of niet merken. Dan kan je straks zeggen:
kijk, bij dat vaccin heeft 10% last van hoofdpijn, bij dat andere vaccin
20%.’
Wat voor bijwerkingen zijn gemeld?
‘De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn (2.744), hoofdpijn
(2.513) en reacties op de prikplek, zoals pijn (2.209), zwelling (865)
en warmte (785). Ook klachten zoals je niet lekker voelen (2.363),
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vermoeidheid (2.278), rillingen (1.577), misselijkheid (1116) en
koorts (1058) zijn vaak gemeld. Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins.
De vaccins stimuleren in het lichaam de afweer tegen het coronavirus.
Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en gaan ze na een
paar dagen over.’
Hoeveel meldingen van allergische reacties zijn er?
‘Bij 27 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie bij het vaccin van Pfizer/BioNTech. Bij negen van deze
meldingen is de anafylactische reactie ook vastgesteld. Bij de achttien
andere meldingen waren er symptomen die bij een anafylactische reactie kunnen passen. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld
en hersteld. Heftige allergische reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te sluiten. 27 op de grofweg 900.000 gegeven vaccins is wel meer dan wat we meestal bij andere vaccins zien.’
Zijn er ook overlijdens gemeld?
‘Tot nu toe zijn er 65 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. Het gaat om 55 mensen van 80 jaar en ouder en tien
mensen tussen de 65 en 80 jaar. Zij overleden binnen 26 dagen na de
vaccinatie. Ik wil hier wel duidelijk over zijn. Overlijden ná vaccinatie wil niet zeggen dat het overlijden is veroorzaakt dóór de vaccinatie! In Nederland overlijden normaal per
week gemiddeld zo’n 750 tot 800 verpleeghuisbewoners. Hier zullen
ook mensen bij zijn die net daarvoor zijn gevaccineerd. We zijn immers begonnen met vaccineren van de oudste en kwetsbaarste groep.
Alle mensen van de meldingen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende, ernstige onderliggende gezondheidsproblemen, al dan niet in combinatie met een hoge leeftijd. Bij een groot deel
zijn die onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand
liggende verklaring voor het overlijden. Een aantal mensen kregen in
de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al
fragiele gezondheidstoestand.’
Bent u verontrust?
‘Het beeld van de klachten na de vaccinatie en de onderliggende gezondheidsproblemen is in de meldingen heel divers. Als we een patroon zouden ontdekken zou dat verontrustend zijn, maar dat patroon
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zien we niet. Maar we gaan het uiteraard wel tot de naad uitzoeken om
hier nog zekerder van te zijn. Om nog beter inzicht te krijgen in de oorzaak van overlijden, de opgetreden bijwerkingen en de rol van mogelijke andere onderliggende gezondheidsproblemen heeft Lareb meer informatie opgevraagd bij de melders. Daarmee zullen we – ook in overleg met externe medische adviseurs – de meldingen grondig onderzoeken.’
Wat moeten ouderen doen die twijfelen over vaccinatie?
‘Voor de overgrote meerderheid van de ouderen weegt het risico op
eventuele bijwerkingen op tegen het verminderd risico om ernstig ziek
te worden door corona. Er overlijden immers nog steeds heel veel
mensen aan corona. De gezondheid van kwetsbare ouderen is soms
een fragiel evenwicht. Mensen die al zeer kwetsbaar zijn door ernstige
onderliggende gezondheidsproblemen kunnen het beste met hun huisarts of geriater overleggen wat in hun geval de beste keuze is.’
Bijwerkingen melden: www.lareb.nl
Bron: kbo-pcob.nl

Is April klaar en rein dan zal Mei des te
wilder zijn.
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Computer Vragende Wijs (195) (apr. 2021)
Hoe kun je zelf gekozen muziek oppikken uit het Internet, opslaan en
via de PC weer laten zien en horen. (vervolg)
Vorige keer hebben wij het gehad over het lied: “U zij de Glorie, opgestane Heer” met de code:
www.youtube.com/watch?v=rLsRPBWtLeQ
Waar typte u nu die code? Dat is de plaats waar u normaal een Website
typt, dus bovenin de bladzij van het Internet, achter het vergrootglas!
Code gecontroleerd en in orde? Druk dan toets Enter.
U ziet nu een stilstaand beeld met een trompettiste en de titel van het
gewenste lied: “U zij de glorie”. Rechts onder staat “Nederland zingt”.
Midden op het scherm staat een een zwarte rechthoek met een witte
driehoek, die naar rechts wijst.
Links onderaan staat eveneens zo’n witte driehoek. Als u met het muishandje hierop gaat staan komt de tekst: ‘Afspelen (k)’. Daarnaast een
wit pijltje met een streepje. Het muishandje hierop geeft aan wat er na
“U zij de glorie…” nog meer te horen is.
Dit is uiterste vervelend, want wij weten tevoren niet wat dat wordt en
wij hebben daar ook niet om gevraagd!
Deze algemene klacht heeft men enige tijd geleden ondervangen door
een schuifschakelaartje rechts onderaan op het scherm te plaatsen.
Het is het vijfde symbool van rechts. ↓
Normaal staat deze op
en brengt
dus steeds maar weer andere
(mooie) liederen op het scherm,
maar dat is niet onze bedoeling.
Wij schuiven deze schakelaar met de muis naar links, omdat wij het
lied “U zij de glorie” hebben uitgezocht. Is dit lied helemaal ten gehore gebracht dan eindigt de video, maar komen er wel allerhande voorbeelden van andere liederen, die u dan gewoon kunt aanklikken, als u
dat wilt. Nog wat informatie over de symbolen links onderaan op uw
scherm: over het eerste- en het tweede symbool hebben we het al gehad. Zet de muis op het luidsprekersymbool en er ontstaat een
streepje met een bolletje: Trek het
bolletje naar links = geluid zachter. Klik op het luidsprekersymbool en
het geluid staat op uit.
Graag tot een volgende keer!
© Arend Schoenmaker, Ambassadeur SeniorWeb.
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Wil je een gezonde hond? Neem dan geen rashond
Voor elke smaak is er wel een hond. Wil je er eentje die in je tasje past als je gaat winkelen? Dan neem je een chihuahua. Wil je
geinige plaatjes op Instagram? Dan koop je een fotogenieke
Franse bulldog. Wil je dat op straat iedereen voor je achteruit
deinst? Dan stellen we een Duitse dog voor. Maar hoe leuk en
lief zulke rashonden ongetwijfeld ook zijn, hun uiterlijk kan
voor problemen zorgen.
door Melanie Metz 04/02/2021
Achter die grote ogen, die platte snoet of die imposante gestalte schuilen
vaak kwalen die helemaal niet zo leuk zijn. Hoe komt het dat een kerngezonde rashond lastig te vinden is? En welk ras is nu het gezondst?
Kleine hondjes kampen vaak met hoofdpijn
‘Hoe meer de hond echt op een hond lijkt, hoe gezonder hij is.’ Dat is een
simpele stelregel die meestal opgaat, vertelt geneticus Jack Windig van Wageningen University & Research. Hij doet erfelijkheidsonderzoek
bij honden. ‘Bij beesten die zo groot zijn, heb je
een probleem’, zegt hij terwijl hij een formaat
kalf aanwijst. ‘En bij honden die zo klein zijn
ook’, vervolgt hij, met zijn handen zo dicht bij elkaar dat er hooguit een
cavia tussen past.
Bij een kleine hond is het skelet kwetsbaar. ‘Dat noemen we een porcelain dog.’ Die kleine honden hebben daarbij vaak zo’n kleine schedel
dat hun grote ogen er niet meer in passen. ‘De chihuahua heeft dat bijvoorbeeld’, zegt Windig. ‘En de Cavalier King Charles-spaniël, ook een
kleine hond met mooie grote ogen.’ Dit maakt dat de kleintjes continu
hoofdpijn hebben, zo bleek in 2012 tijdens onderzoek aan de Belgische
Universiteit Leuven en Universiteit Utrecht. Hersenscans toonden aan
dat hun schedels te klein waren.
Franse en Engelse bulldogs zijn altijd benauwd
Heel grote honden hebben weer andere problemen, onder andere met hun
gewrichten. En dan zijn er ook nog de honden met platte snuiten, zoals de
Engelse of Franse bulldog, of de mopshond. ‘Een hond heeft van nature in
verhouding een grote snuit, om goed te kunnen ademen’, zegt Windig.
De Britse Cambridge University onderzoekt momenteel de ademhalingsproblemen bij viervoeters met brachycefalie, oftewel een brede, platte
schedel. Als de snuit te kort is, dan zijn de luchtwegen vaak te nauw,
waardoor de kortsnuitige hond continu benauwd is.
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Waar ligt de grens?

Waar ligt de grens van hoe bijzonder een hond
eruit mag zien? Volgens Windig is die grens
niet heel strak. Een jackrussellterriër is een
klein hondje (gewicht: zo’n zes kilo), maar last
van zijn formaat heeft hij niet. Zijn snuit is
ook lang, waardoor hij niet benauwd is.
En wat is een aanvaardbare maximale grootte
voor een hond? ‘Een golden retriever is een stuk groter dan een jackrussellterriër, maar die heeft ook geen problemen door zijn formaat.’ Met
zijn dertig kilo is de golden retriever een stuk lichter dan een extreem
groot ras als de Duitse dog, die wel negentig kilo kan wegen.
De rassenstandaard is schadelijk voor de hond
De oplossing lijkt simpel: fokkers moeten chihuahua’s iets groter fokken, Duitse doggen kleiner en de snuiten van Franse bulldogs minder
plat maken. Waarom gebeurt dat niet gewoon? ‘Tja’, zegt Kelly Kessen,
dierenarts en werkzaam bij Dier&Recht, een organisatie die onder andere pleit voor gezonde honden. ‘Een fokker die extreme honden kweekt,
werkt volgens de rasstandaard.’
Dat is een handleiding waarin staat hoe de hond er precies uit moet zien.
In de rasstandaard van de Nederlandse Chihuahua Club staat staat bijvoorbeeld dat zo’n dier niet zwaarder mag zijn dan drie kilo. Dat is zo’n
beetje de helft van het gewicht van een gezond formaat jackrussellterriër. Kessen: ‘Fokken volgens de rasstandaard levert winst op bij de hondenshow. En dan wil iedereen met jouw hond fokken.’
In de rasstandaard van de Franse bulldog staat braaf dat dit ras geen last
mag hebben van zijn te korte snuit. Maar dat is in strijd met eisen elders
in de handleiding, want een korte snuit moet. ‘Er zijn wel fokkers die
wat langere snuiten op mopshonden of Franse bulldogs fokken’, vertelt
Kessen. Maar zulke honden winnen volgens haar geen shows.
Inteelt zorgt voor problemen bij honden
De schattige chihuahua’s en Franse bulldogs winnen qua gezondheid
hooguit de poedelprijs. Maken gemiddeld ogende rassen meer kans op
de titel ‘gezondste hond’? Nou, dat is nog maar de vraag. Golden retrievers kampen volgens geneticus Windig soms met de oogaandoening
PRA (progressieve retina-atrofie). ‘Zo’n aandoening is vaak het resultaat
van inteelt’, legt hij uit.
Hoe komt dat? Windig: ‘Elke hond draagt erfelijke problemen met zich
mee. Dat is niet alleen bij rashonden zo, maar bij alle dieren en ook bij
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de mens.’ Als die gebreken recessief zijn, draag je ze alleen met je mee,
en ben je verder kerngezond. Daarbij zijn erfelijke gebreken doorgaans
zeldzaam. Als je twee wildvreemde dieren (of mensen) kruist, is de kans
dat ze allebei drager zijn van dat gebrek nagenoeg nul.
‘Maar’, vervolgt Windig, ‘bij verwanten zijn die erfelijke gebreken niet
zeldzaam.’ Die stammen van dezelfde ouder af. Dat maakt de kans groot
dat ze exact datzelfde erfelijke gebrek hebben. En als die verwanten met
elkaar paren, is het al snel raak, en steekt het gebrek wél de kop op.
Elk hondenras heeft zo zijn problemen
Als rashonden al geen problemen hebben door hun extreme uiterlijk,
dan zijn er wel erfelijke afwijkingen die hun gezondheid ondermijnen. Is
er dan wel een ‘gezondst’ hondenras? Windig: ‘Ik zou niet weten welke
hond je als winnaar moet uitroepen. Er zijn volop prima honden, maar
binnen elk ras heb je problemen.’
Ook dierenarts Kessen durft het niet aan om één ras het gezondst te noemen. Ze heeft wel een suggestie. ‘Je kunt twee honden kruisen uit een
verschillende rasgroep. Bijvoorbeeld een Mechelse herder en een Drentsche patrijshond.’ Dan heeft de generatie erna gemixte genen, de ene
helft van de vader en de andere helft van de moeder. ‘Inteelttechnisch
zijn dat gezonde honden’, zegt Kessen. De kans op erfelijke aandoeningen is dan klein. 'Als je dan ook nog honden kiest met een normaal uiterlijk, een gemiddelde hoogte, geen hangende oren en geen lange vacht,
dan krijg je een gezonde hond.’
De labradoedel is een hele gezonde hond
Zo’n ‘mixhond’ bestaat trouwens wel al. Dat is de labradoedel, een kruising van een labrador en een poedel. Al zitten ook daaraan haken en
ogen. Kessen: ‘De eerste generatie was gezond,
omdat die daadwerkelijk van een poedel en een
labrador afstamden. Maar vervolgens dachten
veel fokkers: leuke hond! Die gaan we kruisen
met een andere labradoedel. Maar zo krijg je dus
toch weer die erfelijke ziekten.’
Niettemin: mits de labradoedel echt van een
poedel en een labrador afstamt, maakt hij serieus kans op de titel van
gezondste hond. Word je toch verliefd op een andere hond? ‘Het enige
wat je dan kunt doen is echte extremen uitsluiten’, zegt Windig. Een erg
platte neus, of een extreem formaat: ‘Je ziet snel: dit gaat te ver.’
Bron: quest.nl
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Rijbewijskeuring, belastingservice en kwijtschelding
KBO+PCOB KANTOOR
Siersteenlaan 420-2,
9743 ES Groningen,
telefoon 050-5790466
Voor alle senioren in de stad Groningen.
Bereikbaar op dinsdag van 10.00-12.00 uur voor belastingservice invullen aanvragen en bezwaarschriften., kwijtschelding en aanvragen en wijzigen Toeslagen
Kosten hiervan € 12,00.
Ook informatie verkrijgbaar over rijbewijskeuringen.
Kosten keuringen €40,00

Kijk ook eens op onze eigen
Groninger PCOB-Website
Typ op Internet het adres: www.pcob.nl
Klik in de blauwe balk op: ’Uw Afdeling’
Typ onder:……………..…’Of zoek een afdeling’
Gron
Klik daaronder op het blauwe ‘Groningen’
U zit nu rechtstreeks op de pagina van de
PCOB Afdeling Groningen.
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Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en welzijn) i.v.m. Coronapandemie uitsluitend op afspraak.
WIJ Beijum
(Beijum, Noorderhoogebrug en De Hunze / Van Starkenborgh en Witte Lam)
Melsemaheerd 2 9736 EN Groningen
T: 050 549 71 31
E: wijbeijum@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Corpus den Hoorn
(Corpus den Hoorn, Hoornsewijken en Piccardthof.)
Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
T: 050 367 9120
E: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Hoogkerk
( Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg en De Buitenhof.)
De Verbetering 3 9744 DZ Groningen
T: 050 367 45 66
E: wijhoogkerk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00 – 17:00 uur
WIJ Rivierenbuurt
( Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt,
Herewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Meeuwen)
Inloop: Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
Talmahuis alleen op afspraak
Merwedestraat 54 9725 KE Groningen
T: 050 367 9120
E: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur
Tel. alle werkdagen 09:00 – 17:00 uur
WIJ Lewenborg
( Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Harkstede , Klein
Harkstede, Lageland , Meerstad, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Euvelgunne, Roodehaan, Middelbert en Engelbert.)
Kajuit 4 9733 CA Groningen
T: 050 367 4002
E: wijlewenborg@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
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WIJ Oosterparkwijk
(Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven)
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen
T 050 367 89 60
E wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
Wij Schilderswijk/Centrum.
Contactgegevens
( Schildersbuurt, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Kostverloren, Hortusbuurt, A-Kwartier, Ebbingekwartier ,Binnenstad en Binnenstad-Oost.)
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen
T 050 367 72 02
E: wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Selwerd
(Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd)
Vensterschool, Eikenlaan 288-6 (begane grond) 9741 EW Groningen
T: 050 367 42 20
E: wijselwerd@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur

WIJ Vinkhuizen
(Vinkhuizen, De Held, Reitdiepwijk en Dorkwerd.)
Boraxstraat 2 (achterzijde MFC ’t Vinkhuys) 9743 VP Groningen
T: 050 367 6303
E: wijvinkhuizen@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Korrewegwijk
(De Korrewegwijk, Tuindorp de Hoogte, Professorenbuurt , Cortinghborg, Selwerderwijken , Indische buurten en De Hoogte )
Floresplein 19 9715 HH Groningen
T 050 367 40 06
E wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ De Wijert
(Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie / Europapark en De Wijert.
Inloop: Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
MFC De Wijert alleen op afspraak
P.C. Hooftlaan 1 9721 JM Groningen
T: 050 367 91 20
E: wijdewijert@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
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Bestuur afdeling Groningen van de
Protestants Christelijke Ouderen Bond
Voorzitter:

Mw. S.D. Oosterhuis
Emmastraat 34
9722 EZ Groningen
 3643620

1e Secretaris: Dhr. A.F. Horenberg
Uranusstraat 20
9742 JW Groningen
 571 78 00
Groningen@pcob50plus.nl
2e Secretaris: Mw. A. Bos-Pietersen
Bentismaheerd 156
9736 EJ Groningen
 364 32 10
Penningm.
Dhr. P. Nauta
Magnesiumlaan 20
9743 TC Groningen
 573 05 82
Leden:
Dhr. A. Schoenmaker
Kremersheerd 204
9737 PH Groningen
 541 78 17
Dhr. C.A. Verdam
Multatulistraat 3
9721 NE Groningen
 527 14 93

Contributie:
Voor alleenstaanden:
€ 34,00 per jaar
Voor echtparen:
€ 59,50 per jaar
Girorekening:
NL14 INGB 000531 0421
t.n.v. PCOB afd. Groningen
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