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Via mijn werk als literair vertaler stuitte ik op onderstaand gedichtje.
Het sprak me erg aan en ik wil u er graag deelgenoot van maken.
Ik zal er zijn / door Tineke Tuinder-Krause
Wees niet bang, zegt God de Vader,
voor de dag die komen gaat.
Ook al lijkt het of de wereld
om je heen is dolgedraaid.
Dwars door alle zorg en pijn,
wees niet bang: Ik zal er zijn!
Wees niet bang, zegt God de zoon,
voor het duister in je hart.
Want voor jou gaf Ik mijn leven,
Ik vind jou de moeite waard.
Al voel je je nog zo klein,
wees niet bang: Ik zal er zijn!
Wees niet bang, zegt God de Trooster,
ook al voel je je alleen,
stuiten telkens weer je tranen
op een hart van koude steen
dwars door ’t dichtste mistgordijn.
Wees niet bang: Ik zal er zijn!
Sylvia Oosterhuis
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Naam

Datum Naam

Datum

Dhr. E. Klungel

3-juli Dhr. P. Fennema

20-juli

Mw. R. Venhuis-Bakker

5-juli Dhr. H. Hartsema

22-juli

Mw. D. Boot

22-juli

Mw. W. Brouwer-Tinholt

7-juli Mw. A.P. Groeneveld - van
der Molen
7-juli Mw. G. van der Til Bosma
8-juli Dhr. G. van der Weide

Mw. M.M.C. van der WeideDouwes
Mw. G.M. Smidts-Meijer

8-juli Mw. M. van de KouweKrol
9-juli Dhr. E. Meulman

24-juli

Mw. J. Hulleman-Driest

9-juli Dhr. J. Bierling

27-juli

Mw. H. van Dijken

22-juli
24-juli

25-juli

Mw. B. Spijk - Allersma

12-juli Mw. T. Westerkamp

28-juli

Mw. J.A. Wilbrink-Kijne

12-juli Mw. E.M. Roem-Leemhuis

31-juli

Dhr. R.M. Lakenvelt

12-juli Mw. G.L. Koning-Kuiper

31-juli

Mw. A.T. van HouteZwerver

18-juli
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Naam
Mw. E. v.d. Broekvan Vliet
Dhr. G. Steenbergen

Datum

Naam

Datum

1-augustus Dhr. R. Nicolai

16-augustus
17-augustus

Mw. H. Ros-Elsinga

1-augustus Mw. J.M.C. JolingAfman
2-augustus Mw. P. Pera-Marissen

Dhr. L.J.A. Boiten

2-augustus Dhr. A. Wilbrink

19-augustus

Dhr. C.W. Snieder

3-augustus Dhr. J. Veenhoff

19-augustus

Dhr. H.C.W. Jacobs

20-augustus

Mw. J.J. Venhuizen

6-augustus Mw. J.H. Klamer de Vries
6-augustus Dhr. J. Gremmer

Mw. C.J. SteenbergenWisman
Dhr. E.W. Ubbens

6-augustus Mw. G.D. Groenvan de Meer
8-augustus Mw. M. Smit-Mulder

21-augustus

18-augustus

20-augustus

21-augustus

Dhr. E. Bakker

11-augustus Mw. A. Postma

22-augustus

Mw. A.S. Reinders

12-augustus Mw. J. DeuringRozema
13-augustus Dhr. R. Brinkman

23-augustus

Mw. P. Schoenmaker v.d. Laan
Mw. A. Roelfsema-Nuis

13-augustus Mw. J. Eerkes-Nagel

25-augustus

13-augustus Mw. I. Sperber

27-augustus

Dhr. M.D. de Wilde

13-augustus Mw. K. Kelder

29-augustus

Mw. C.J. Medema-Pijper

14-augustus Mw. E.J. Snieder

30-augustus

Mw. A. Wierenga v.d. Meer
Dhr. G. van der Veen

14-augustus Mw. A.R.W. Hartsema - 31-augustus
van der Laan
15-augustus

Dhr. H.C.W. Schildt
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24-augustus

Zomer 2021

Vanaf eind juni lijkt het maatschappelijke leven eindelijk weer iets
normaler te worden. We mogen ook weer op vakantie in Europa, zij
het beperkt. Vooral veel senioren willen nog niet van die hele verre
reizen ondernemen en blijven dichtbij huis. Dan is België, en met name Antwerpen, een goede keus.
Antwerpen is een prachtige stad met heel veel kunstwerken: gebouwen, kathedralen, de barokke markt. Je kunt er erfgoed en cultuur van
wereldniveau opsnuiven, een ideale bestemming dus om dit jaar in
alle kalmte naartoe te gaan.
Antwerpen heeft zijn glorietijd vooral te danken aan de renaissance
en de bourgondische periode. Het was een magneet voor kunstenaars,
denkers en vernieuwers. Het is ook de stad de Vlaamse schilder Peter
Paul Rubens, zijn kunst en visie hebben mee het aanzicht en karakter
van Antwerpen bepaald.
Het Rubenshuis ligt aan de Wapper, een pleingelegen tussen de Meir
en de Stadsschouwburg. Het is vernoemd naar de grote waterkraan
die destijds naast de Herentalse Vaart stond en die diende om drinkwater uit het kanaal te wappen (wippen). Sinds de restauratiewerkzaamheden zijn afgerond aan het tuinpaviljoen van het prachtige
stadspaleis waar Rubens heeft gewoond en gewerkt, is ook de schitterende binnentuin een oase van rust en creativiteit waar het heerlijk
toeven is.
De Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal is zeker een bezoek waard. Het
gebouw zelf heeft ook een uniek aspect: 123 meter is de afstand tussen het meest westelijke en het meest oostelijke punt. Dat is geen futiel detail. Het is immers precies de hoogte van de schitterende toren.
De kathedraal is even lang als ze hoog is. Hier zijn vier werken van
Peter Paul Rubens te zien, waaronder De Kruisoprichting, een drieluik (1609-1610) en De Kruisafneming, eveneens een drieluik (1612).
De twee andere werken van Rubens die in de kathedraal te bezichtigen zijn De verrijzenis van Christus, een drieluik dat ook in 1612 is
vervaardigd, en De hemelvaart van Maria, een altaarstuk uit 1626.
Bij de Sint Carolus Borromeuskerk aan het intieme Hendrik Conscienceplein had Rubens als schilder, decorateur en architect de hand
in het ontwerp van de toren, de voorgevel, het hoogaltaar, het plafond
en de Mariakapel.

In Antwerpen vind je ook enkele kleinere musea, met grootse collecties van wereldniveau. Zo is er het Snijders&Rockoxhuis, deels de
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voormalige woning van Rubens’ tijdgenoot Nicolaas Rockox, en in het
museum Mayer Van den Bergh vind je een uitzonderlijke kunstcollectie van voornamelijk middeleeuwse kunst uit de Nederlanden. Tot 9
januari 2022 kan er de iconische ‘Dulle griet’ van Pieter Bruegel en de
‘Madonna’ van Fouquet tijdelijk worden bewonderd.
Het stadhuis aan de Grote Markt
In de 16de eeuw nam de bevolking van de stad Antwerpen sterk toe,
net als de hoeveelheid werk van de burgemeester en de schepenen. Er
ontstond daardoor de behoefte om het toenmalig schepenhuis te vervangen voor een nieuw exemplaar. Rond 1540 werd daarom aan de
architect Dominicus de Waghemakere de opdracht gegeven om een
ontwerp voor een nieuw stadhuis te tekenen. Een ander prijzig project
(de nieuwe stadsomwalling) kreeg echter voorrang, waardoor het plan
voor een nieuwe stadhuis voor enige tijd de ijskast in ging. In 1560
kwam er een nieuw ontwerp tot stand, waarbij onder andere architect
Cornelis Floris De Vriendt, beeldhouwer Willem van de Broeck, dichter Willem van Haecht en de schilders Jan Metsys en Lambert van
Noort betrokken waren. De bedoeling was een stadhuis te ontwerpen
in de op dat moment nieuwe renaissancestijl. Om bouwkosten te drukken, zou de begane grond van het pand gaan bestaan uit winkelpanden.
Met de verhuur daarvan hoopte men een deel van de kosten later terug
te kunnen winnen. Het pand zelf zou neergezet worden op de Grote
Markt. Dit plein was gemeente-eigendom en zou daarom niets kosten.
Oorspronkelijk dacht men zo'n 100.000 gulden kwijt te zijn aan de
bouw van het nieuwe stadhuis. Men begon in november 1560 met het
graafwerk en de eerste steen werd gelegd op 27 februari 1561. Twee
jaar later was twee-derde van het gebouw voltooid, maar was ook het
geld op. De stad moest hierom nog eens 50.000 gulden lenen. Uiteindelijk werd het dak voltooid in de zomer van 1564 en de inhuldiging
volgde op 27 februari van het jaar daarop.
De Spaanse Furie en de verwoesting van het stadhuis in 1576
In Spanje werd 1 september 1575 het staatsbankroet uitgeroepen; door
de vele oorlogen die het Spaanse Rijk over de hele wereld voerde had
de regering van koning Filips II enorme schulden opgelopen en kon ze
de troepen niet meer voldoende betalen. Sommige soldaten in de Nederlanden hadden al 2,5 jaar geen soldij ontvangen en hierdoor sloegen zij aan het muiten, Begin oktober beraamden enkele Spaanse officieren onder leiding van Sancho d'Avila (commandant van de citadel
van Antwerpen) in het diepste geheim een plan om (de rijkste stad uit
de regio) Antwerpen te plunderen.
6

Doordat er vanuit het stadhuis flink verzet geboden werd, staken de
soldaten het gebouw in brand. Het dak en het interieur overleefden de
vuurzee niet. De herstelwerkzaamheden begonnen twee jaar later.
Chocolade
Iets heel anders, België met Antwerpen voorop, staat bekend om z’n
overheerlijke chocolade. Belgische bonbons, pralines en zeevruchten
zijn wijd en zijd bekend. Het begon allemaal met de eerste chocoladefabriek van België. Die opende in 1831 in Antwerpen. Tot op vandaag
staat Belgische chocolade wereldwijd hoog aangeschreven. In Antwerpen staat het grootste chocolademuseum ter wereld: Chocolate Nation.
In veertien gethematiseerde ruimtes wordt u meegenomen in het verhaal van de Belgische chocolade. De reis start in de cacaoplantages
aan de evenaar en volgt de cacaoboon naar de grootste opslaghaven
van cacao ter wereld in Antwerpen. Een reusachtige fantasiemachine
toont hoe Belgische chocolade gemaakt wordt en hoe de fluweelzachte
smaak ontstaat.
Al met al valt er meer dan genoeg te zien en te beleven in Antwerpen.
Maar waar u ook heengaat, of misschien blijft u gewoon lekker thuis
en maakt u dagtripjes, reis met onze Almachtige Vader en vraag Hem
om een behouden thuiskomst in goede gezondheid. Dan zien we elkaar
in september weer op onze ledenmiddag.
Sylvia Oosterhuis
Bron: deels Wikipedia

Column maanden juli/augustus.
Bronsema wordt een dagje ouder en dat is
ook de reden dat hij en zijn vrouw, hun
trouwe metgezel in vakantietijd, de caravan te koop hebben gezet.
Dit zou vorig jaar al gebeuren maar de
vaste chauffeur voelde er er toen nog niet
zo veel voor.
Maar dit voorjaar is hij zodanig door
vrouw en kinderen beïnvloed dat het besluit tot verkoop definitief is
geworden. Met deze caravan achter de auto zijn op z’n minst 60.000
kilometer door Europa gereden en dat is zeker niet gering te noemen.
Het is ongeveer één keer de wereld rond.
Het ging van Noorwegen tot aan Italië, van koude gebieden naar warme landen, prachtig soms in één woord gezegd.
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Maar aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan dit caravanleven.
Het doet eerlijk gezegd nog wel een beetje pijn, afscheid nemen van je
Dettleffs 450 DB met een “luie kerels ding er onder “, een mover wel te
verstaan en een elektrische luifel met zijwanden. De totale lengte was
6.42 meter. Dat weet ik nog precies want op de boot naar Noorwegen
betaal je per meter lengte en daar zijn we 14 keer geweest.
En Bronsema wat ga je nu doen, zonder caravan? Hoe breng je nu je
vrije tijd door? Mijn antwoord is dan meestal: als ik me verveel dan ga
ik jou bellen. En dat bellen zal niet gauw gebeuren.
Onze telefoon is mijn getuige. Dit ding gaat nogal eens dagelijks en zo
ook mijn mobieltje. Bellen en teruggebeld worden door goede vrienden
en bekenden, vooral in deze corona tijd is van alle dag. En verder sommige mensen die een beetje hulp nodig hebben, gewoon helpen. Zieke
mensen wel in de gaten houden en daar waar nodig hand- en spandiensten verrichten, soms wat teveel zegt mijn vrouw wel eens.
Beste mensen we leven, met de leeftijd van 80 jaar, in de BB- tijd:
Bruiloften en Begrafenissen.
Maar oh ja dat is ook zo, de jeugd in het Zilvermeer weten timmerman
Bronsema van nummer 1 te vinden. De nieuwste stunt was hun helpen
met de bouw van hun stevige plaatsgebonden “vergaderzaal” onder de
bomen langs de sloot. .
Ze hebben inmiddels ook een vergaderstoel met leuningen volledig
voorzien van pas gemaaid gras als kussens. Het dak is gemaakt van
hout dat gebruikt is voor het afsluiten na een poging tot inbraak van ons
kapotgemaakt kamerraam.
Nu kunnen de jongens en meisjes ook tijdens regen “vergaderen”.
Het begrip solidariteit tussen jong en oud groeit en neemt zo goede vormen aan.
Een tapvergunning hebben de jonge dames en heren helaas nog niet.
Het gebouw voldoet niet aan de eisen van de Drank en Horecawet en
zover zal het ook wel niet komen.
U leest het goed: Bronsema zou zich vervelen? Zeker niet. U wordt
dus voorlopig dan ook niet gebeld.
Mag ik u allen beste PCOB- ers, van oud tot iets minder oud, een goede
zomertijd toewensen in de gedachte dat we elkaar zeker niet zullen vergeten.
B F Bronsema
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Leestips
Er zijn twee boeken die van harte kunnen worden aanbevolen om te
lezen. Het eerste boek is Wandellust, geschreven door Twan Huys, bekend van de televisie. Daarnaast blijkt hij ook een boeiende schrijver te
zijn. Het boek leest prettig en hij schrijft heel beeldend; onderstaand is
de eerste pagina uit dit boek:
Twan Huys is zijn leven lang al een gepassioneerd wandelaar. Van
jongs af aan ging hij met zijn ouders op pad in de heuvels van ZuidLimburg, op zoek naar zeldzame orchideeën, ijsvogels en dassen. In

Wandellust verbreedt hij zijn horizon en beschrijft de mooiste wandelgebieden van Nederland. In een turbulent jaar vindt hij rust tijdens lange tochten, soms met zijn vader en moeder, beiden ver in de tachtig,
soms met vrienden en bekenden als Herman Finkers, prinses Irene,
Geert Mak en Jane Goodall. Wandelen is uitgegroeid tot een nationale
hobby. Het is altijd weer inspirerend, louterend en soms zelfs helend.
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Voor alle miljoenen Nederlandse wandelaars schreef Twan Huys
Wandellust. Hij neemt ons mee van het Springendal tot aan Tiengemeten, van de Veluwe tot aan de Schoorlse Duinen, van Terschelling
naar het Limburgse Gerendal, en nog veel verder.
Bron: Bol.com en uitgeverij Prometheus

Een boek van een geheel andere orde maar niet
minder fascinerend is Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen, geschreven door
Frank Willaert. Het is wel nogal een dikke pil,
782 pagina’s, en misschien moet het daarom af
en toe terzijde worden gelegd omdat het te
zwaar in de hand wordt, maar het is alleszins
de moeite waard.
‘Een uitvinding van de twaalfde eeuw’, zo
hebben sommigen de liefde ooit genoemd. Die
uitspraak mag overdreven zijn, toch staat het
vast dat de troubadours een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op de wijzen waarop
de liefde tijdens de middel-eeuwen in heel
West-Europa bezongen werd. Ook in de Nederlanden. De minnezanger Hendrik van Veldeke, de mystieke dichteres Hadewijch, de virtuoze dichter van het Gruuthusehandschrift: ze zijn vaak gebloemleesd.
Maar naast hun lyriek zijn er talrijke liederen bewaard, sommige heel
conventioneel, andere uiterst geraffineerd, die begraven liggen in weinig toegankelijke tekstedities of in hypergespecialiseerde wetenschappelijke publicaties. Met dit boek geeft Frank Willaert meer dan drie
eeuwen lyriek aan de hedendaagse lezer terug, vanaf het overbekende
en toch mysterieuze Hebban olla vogala tot aan het begin van de rederijkerstijd. Niet alleen geeft hij interpretaties van talrijke liederen,
maar hij besteedt ook uitvoerig aandacht aan hun context: aan dichtende edellieden, speellieden en burgers; aan luidruchtige dansfeesten en
aan intieme vertolkingen; aan zangers en aan instrumentalisten; aan de
verhouding tussen oraliteit en schrift; aan nieuwe liedmodes en aan
taaie tradities.
Bron: Uitgeverij Prometheus
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Aantal ouderen neemt toe.
De komende jaren neemt het aantal ouderen van 75 jaar en ouder fors toe. Er zullen meer ouderen zijn die alleen wonen en
meer ouderen kampen met gezondheidsproblemen.

Het aantal 75-plussers groeit de komende jaren sterk
De verwachting is dat er in 2030 ruim 2 miljoen ouderen van 75 jaar of
ouder zijn (12% van de bevolking). In 2018 ging dit om circa 1,4 miljoen ouderen (8% van de Nederlandse bevolking). Binnen de groep
ouderen zal ook het aantal 85-plussers flink groeien van circa 375.000
in 2018 naar bijna 560.000 in 2030. Omdat ouderen relatief vaak zorg
ontvangen betekent de stijging van het aantal ouderen ook dat de vraag
naar zorg zal toenemen.
Prognose van het aantal 75-plussers naar leeftijd, 2018-2030 (in absolute aantallen)

Het aantal alleenstaande 75-plussers neemt toe tot 2030
In absolute aantallen stijgt het aantal alleenwonende 75-plussers van
circa 660.000 in 2018 naar bijna 950.000 in 2030. Het percentage alleenwonende 75-plussers zal echter iets afnemen. Alleenwonende ouderen gebruiken relatief vaak (publiek gefinancierde) zorg. De zorgvraag zal dus stijgen als gevolg van het aantal alleenstaande ouderen,
maar minder hard omdat er relatief minder alleenstaanden zijn.
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Het aantal ouderen met chronische aandoeningen en beperkingen neemt toe
De stijging van het aantal 75-plussers de komende jaren betekent ook
dat er steeds meer ouderen zijn met een chronische aandoening. Het
gaat dan bijvoorbeeld om ziekten zoals artrose, diabetes of dementie,
maar ook om langdurige nek- en rugklachten. In 2030 zullen er ook
meer ouderen zijn met lichamelijke beperkingen. Hieronder verstaan
we beperkingen bij het bewegen, maar ook problemen met zien en horen. Het aantal ouderen met lichamelijke beperkingen stijgt minder
hard dan het totaal aantal ouderen. Dit geldt echter vooral voor de
jongste groep 75-plussers. Onder 85-plussers nemen de lichamelijke
beperkingen juist toe. Het is dus maar de vraag of er in de toekomst
inderdaad minder zorg nodig is vanwege verbetering van gezondheid.
Verder is de verwachting dat ook het aantal eenzame ouderen zal toenemen.
Bron: https://digitaal.scp.nl/ouderenzorg/aantal-ouderen-neemt-toe

Een makkelijk recept
Nu er weer volop zomerkoninkjes verkrijgbaar zijn, wil ik u het recept
voor deze heerlijke aardbeienrol niet onthouden. Het is een recept van
mijn grootmoeder. Als kinderen zaten we ’s ochtends bij haar in de
keuken toe te kijken hoe ze dit heel snel klaar maakte. Het was altijd
spannend om te zien hoe de deegplak werd opgerold met behulp van
de theedoek en daarna werd ons geduld op de proef gesteld en moesten we wachten tot we ’s middags bij de thee een plak kregen afgesneden, heerlijk! Hoewel er veel ingrediënten nodig zijn, is het toch een
heel simpel recept, probeert u het maar.
Ingrediënten:
7 eieren
100 g (basterd)suiker
80 g zelfrijzend bakmeel
20 g maïzena

100 g aardbeienjam
400 g slagroom
1 zakje klopvast
350 g aardbeien
2 eetl. suiker
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Voorbereiden:
De aardbeien afspoelen, goed droog deppen, kroontjes verwijderen en
klein snijden. De oven voorverwarmen op 180 graden (of 160 graden
hetelucht oven).
De eieren en de suiker met de handmixer op de hoogste stand gedurende ongeveer 15 minuten tot er een luchtige crème-achtige massa kloppen.
Zelfrijzend bakmeel samen met de maïzena door een zeef boven de
kom met het eimengsel zeven en daarna er voorzichtig door spatelen
zodat het geheel toch luchtig blijft.
Een rechthoekig bakblik met bakpapier bekleden en het deeg er gelijkmatig op verdelen. Ongeveer 8 tot 10 minuten bakken totdat het deeg
egaal lichtbruin is. Een schone theedoek uitgevouwen op het aanrecht
leggen en met suiker bestrooien. Het bakblik uit de oven nemen en de
deegplak met het bakpapier voorzichtig op de theedoek storten. Een
vochtige theedoek erover leggen en 5 minuten laten afkoelen.
De slagroom met de klopvast stijf kloppen (geen suiker toevoegen!).
Het bakpapier voorzichtig los trekken en verwijderen. Het deeg gelijkmatig met de aardbeienjam bestrijken. De in stukjes gesneden aardbeien met 2 eetl suiker mengen en door de slagroom roeren. Dit mengsel
over de aardbeienjam verdelen. Met behulp van de theedoek de deegplak voorzichtig oprollen. Op een rechthoekige schaal overbrengen en
in de koelkast verder laten opstijven. Tot slot eventueel bestrooien met
poedersuiker.
P.S.
Aardbeienjam is ook heel makkelijk zelf te maken: in een verhouding
van 1:1 afgespoelde kleingesneden aardbeien en geleisuiker samen met
een zakje vanillesuiker aan de kook brengen en ongeveer 4 minuten
goed door laten koken. Druppelproef: een druppel op een schone lepel
mag niet meer wegvloeien. De jam overdoen in een potje dat schoongemaakt is in heet sodawater en daarna goed uitgespoeld met heet water. Afsluiten met een schroefdeksel of met een stukje cellofaan en een
elastiek en op de kop zetten tot het is afgekoeld. Voor één potje jam
gebruik ik 250 g aardbeien.
Sylvia Oosterhuis
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Het Genesis Dieet (101)

(juli / aug. 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.

“Kies voor het Leven”
In Deuteronomium 30:19 lezen wij: “Ik roep vandaag Hemel en aarde
als getuigen op: U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen
zegen en vloek. Kies voor het Leven, voor uw eigen toekomst en die
van uw nakomelingen…..
Kunnen wij kiezen voor het Leven?
Vanaf de tijd dat God, Adam en Eva in de Hof van Eden heeft neergezet, heeft Hij de mens de keus gegeven: Gods wegen volgen, die leven
brengen, of onze eigen weg gaan, die naar de dood leidt.
De keuze is aan ons. Net als bij de eerste man en vrouw.
We kunnen niet verwachten dat onze lichamen gezond blijven als wij
doorgaan met het eten van door mensen gemaakte voeding, die er wel
aantrekkelijk uitziet, maar geen voedingswaarde heeft.
De mens wordt niet ‘zomaar’ ziek; alles heeft een oorzaak!
Het is zoals de Bijbel waarschuwt in Galaten 6: 7-8:
7.“Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait,
zal hij ook oogsten. 8. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait,
oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait, oogst het eeuwige leven!”
Gezondheid is een keuze, die begint met ons hart en onze gedachten te
richten op de dingen die van onze Schepper zijn, waar het leven en de
zegeningen vandaan komen.
Ook al zijn wij uit het Paradijs verbannen, we hebben nog steeds het
‘ontwerpplan’ in zijn Woord voor het eten van het Genesis dieet!
Mozes en Kaleb hadden Gods ‘ontwerpplan’.
Ze leefden beiden volgens Gods gezondheidsprincipes, gehoorzaamden zijn Woord en genoten een lang en gezond leven in hun ‘gouden
jaren’.
U kunt eveneens ontdekken, dat het volgen van Gods dieetvoorschriften u zal helpen gezond en sterk te blijven tot op hoge leeftijd.

Graag tot een volgende keer!
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,
bewerkt en samengesteld door:
>>> Arend Schoenmaker
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Hemelse Vader wij willen U danken
Voor alle dagen, die U geeft,
Voor de liefde en het leven,
En dat U in onze harten leeft!
Ook dat wij zeker mogen weten
Dat U ons altijd nabij wilt zijn,
Zowel in “goede” en “slechte” tijden
En ook bij vermoeidheid en in pijn !

Zo ook in deze “corona” tijden
Vergeten wij de ander niet?
Door ons bezig te houden
Met het persoonlijke verdriet?
Het enige wat God graag ziet en wil
Is dat Hij mag zijn ons levensspil
Om zo te leven tot Zijn eer ..en glorie
Dan pas beleven wij ….Zijn…. Victorie !!
Ingezonden door: Sietske Witterholt

April-puzzel 2021
Beste puzzelaars v/m.
Over de april-puzzel kreeg ik diverse mails, waarin stond dat men toch
de puzzel naar mij had gestuurd. Na uitgebreid onderzoek bleek
dat de oplossingen van de puzzel ergens anders in verstopt zaten en
normaal niet te zien waren.
De oplossing van de puzzel was: Verander muren in deuren.
De winnaars, die uit de bus kwamen zijn:
Mw. Sietske Witterholt

Mw. Jannie Huizinga

Dhr. Henk Hartsema
V a n h a r t e g e f e l i c i t e e r d!
15

De Martinikerk midden in het leven
in het hart van de Stad
Al sinds het jaar 800 staat er op het
einde van de Hondsrug een kerk.
Eerst van hout, daarna van tufsteen
en sinds 1200 van baksteen. Deze
kerk is in de loop der eeuwen vergroot en uitgebreid tot de grootste
kerk van Noord-Nederland.
De Groningse Martinikerk is gewijd
aan Sint-Maarten, de beschermheilige van het bisdom Utrecht, waar
de stad Groningen tot 1561 toe tot
behoorde. Maar eigenlijk was het meer een Johannes de Doper-kerk.
Rond 1200 kwam een koopman terug in Groningen van zijn reis naar het
Heilige Land met in zijn bezit een belangrijk relikwie, de arm van Johannes de Doper. Dit relikwie geeft de koopman voorspoed en zijn huis
wordt gespaard bij een stadsbrand. Na zijn dood schenkt hij de arm aan
de Martinikerk. Dit legt de Martinikerk geen windeieren. Pelgrims komen van heinde en ver naar Groningen om de reliek te vereren en erbij te
bidden. De Martinikerk is al snel te klein en wordt uitgebreid met een
nieuw gotisch koor met een hemelsblauw plafond, het schip wordt vergroot tot een hallenkerk en er wordt een indrukwekkende toren gebouwd,
de Martinitoren.
Toen prins Maurits in 1594 de stad Groningen op de Spanjaarden had
veroverd werd de Martinikerk protestants. In Groningen was geen wilde
beeldenstorm, maar de Martinikerk werd ordentelijk van beelden en altaren ontdaan en muur- en plafondschilderingen verdwenen onder een laag
kalk. De preekstoel kwam letterlijk centraal te staan. Tegenover de
preekstoel staan twee herenbanken: één uit 1625 van het stadsbestuur en
een ander uit 1674 van het provinciebestuur. Beide iets hoger dan de
preekstoel; de bestuurders lieten graag zien dat zij boven de predikant
stonden. De herenbanken zijn zo gemaakt dat de stadsbestuurders de provinciebestuurders niet hoefden te zien. Je zou kunnen zeggen dat de eeuwige twist tussen Stad en Ommeland in de Martinikerk zichtbaar is als
cultureel erfgoed.
Het monumentale orgel is door de Volkskrant uitgeroepen tot het mooiste orgel van Nederland. Het orgel bezit ruim 3.500 pijpen.
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Wat het bijzonder maakt is dat het nog middeleeuwse pijpen bevat en is gebouwd en uitgebreid door o.a. Arp Schnitger en Albertus Antoni Hinsz. Zij worden tot de beste orgelbouwers
uit de baroktijd gerekend. Het orgel trekt orgelstudenten vanuit de hele wereld naar Groningen
voor de wekelijkse orgellessen van het Prins
Claus Conservatorium. Iedere zomer genieten
muziekliefhebbers van de vele orgelconcerten
op het indrukwekkende instrument.
In de Martinikerk is vanaf 800 het leven gevierd. Er werden kinderen gedoopt, bruidsparen
getrouwd en geliefden begraven. Dat is nu ook
nog zo, tijdens de kerkdiensten die er elke zondag plaatsvinden, maar
ook daarbuiten. De Stichting Martinikerk verhuurt het sfeervolle gebouw voor concerten, diners, tentoonstellingen, beurzen of vergaderingen en het is een officiële trouwlocatie van de Gemeente Groningen.
En veel mensen komen langs voor een toeristisch bezoek.
Het stof der eeuwen daalt neer op de bezoekers in de Martinikerk. Dat
maakt een viering of evenement extra bijzonder. Mensen waarderen
dat. Ze staan in een lange rij van gebruikers van het middeleeuwse monument. De Martinikerk kun je terecht betitelen als het hart van de
stad.
Bron: Binnenstadskerken Groningen (Martinikerk, Nieuwe Kerk en Lutherse
Kerk) schrijver Jan Haak

Coronapandemie heeft invloed op ervaren kwaliteit van leven
08-06-2021
Hoe ervaren mensen met een chronische aandoening, mensen van 65 jaar
en ouder en mensen met een mantelzorgtaak hun kwaliteit van leven? De
jaarlijkse beleidsrapportage van het
landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl zoomt in op de kwaliteit van leven van 15.114 deelnemers die in de
periode 15 maart 2020 tot en met 14
maart 2021 de vragenlijst invulden van Mijnkwaliteitvanleven.nl.
Met de vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengen mensen in
beeld wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven.
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De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe mensen dagelijks leven en gezondheid ervaren en
hoe zij hun omgeving en zorg waarderen. Dit helpt hen bij het zoeken naar passende oplossingen om die levenskwaliteit te bewaken of
te vergroten. Zo vergroten mensen hun kansen en kunnen verschillen
tussen mensen kleiner worden. Tegelijkertijd dragen de deelnemers
met het invullen van de vragenlijsten bij aan het verbeteren van de
zorg.
De opvallendste resultaten uit het rapport:
•
De totale groep deelnemers geeft hun kwaliteit van leven tijdens de coronapandemie een 6,7.
•
Dit cijfer is iets hoger dan vóór de pandemie. Toen gaven deelnemers gemiddeld een 6,6.
•
De grootste stijging is de waardering van de zorg: van een 5,8
vóór de pandemie naar een 6,1 tijdens de pandemie.
•
Evenals in de periode voor corona zien we dat de scores van
mensen van 65 jaar en ouder hoger zijn dan voor mensen met
een chronische aandoening of beperking en mantelzorgers.
•
Opvallend zijn de relatief lagere cijfers in periode net na de
eerste lockdown.
•
Voor mensen met een chronische aandoening of beperking en
mantelzorgers zijn in de tweede periode van de coronapandemie de scores voor alle onderdelen van kwaliteit van leven lager dan in de overige periodes.
•
Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt dat voor twee van de
vier onderdelen: omgeving en zorg.
•
De laagste score voor de stelling ‘Ik krijg de professionele hulp
die bij mij past’ wordt gegeven door mensen met een chronische aandoening of beperking in de tweede periode, namelijk
een 6,1.
Mijnkwaliteitvanleven.nl is er voor mensen die te maken hebben met
een chronische aandoening of beperking, mensen van 65 jaar en ouder en mantelzorgers. Deelnemers ontvangen een online vragenlijst.
De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe mensen dagelijks leven en gezondheid ervaren en
hoe zij hun omgeving en zorg waarderen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen deelnemers een persoonlijk overzicht. Zo kunnen
zij goed voorbereid in gesprek met familie, zorgverlener of gemeente.
Bron: kbo-pcob.nl
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Waarom dronken middeleeuwers veel
meer bier dan wij?
In de Middeleeuwen dronken we amper
water, maar vooral veel bier. Omdat het
drinkwater te vies was, zo gaat het verhaal. Maar dat klopt niet.
door Mark Traa 03/05/2021

Leendert Alberts zet een glaasje water op tafel voor de verslaggever. ‘Dat
was in de Middeleeuwen een belediging geweest’, zegt hij erbij, met een
knipoog. ‘Water was voor de dieren.’ Alberts kan het weten: de docent
geschiedenis aan de Hogeschool Utrecht promoveerde in 2015 op de geschiedenis van de bierproductie in Amersfoort in de late Middeleeuwen.
Vroeger dronken we een liter bier per dag
Bier is wat mensen eeuwenlang dronken, eigenlijk bij gebrek aan wat anders. ‘Water stond het laagst in aanzien. Welgestelden dronken bij voorkeur wijn, maar de grote middengroep zat elke dag aan het bier.’ En dan
bedoelt Alberts ook echt elke dag. Tegenwoordig drinken Nederlanders
per jaar gemiddeld zeventig liter bier. Historici hebben aan de hand van
oude accijnsopbrengsten berekend dat het in de Middeleeuwen zo’n 400
liter geweest moet zijn. Vierhonderd liter! Dat komt neer op elke dag minstens een liter bier per persoon. Waarom dronk men er zo ongelooflijk veel
van?
Als je op zoek gaat naar een verklaring, stuit je steeds op hetzelfde verhaal: het water was destijds zo vies dat middeleeuwers bijna wel aan het
bier móesten. Want dat werd tijdens de bereiding tenminste verhit, zodat
de bacteriën gedood werden. Niet dat er destijds enige kennis was over
bacteriën, maar iemand moet hebben ontdekt dat bier gezonder voor je was
dan vervuild grachtenwater. Is het echt zo gegaan?
Nee, het water was in de Middeleeuwen niet zo vies
Bierhistoricus Alberts heeft zijn bedenkingen. Want wás het water destijds
wel zo smerig? Vanaf de negentiende eeuw waarschijnlijk wel. Toen gingen er steeds meer mensen in de steden wonen, was er grote armoede en
kwamen er vervuilende fabrieken. Maar in de Middeleeuwen waren de
steden nog een stuk minder dichtbevolkt en zagen ze er nog behoorlijk landelijk uit. Fabrieken waren er nog niet. Het oppervlaktewater kan dus
nooit zo erg vervuild zijn geweest, zegt Alberts.
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Met de aanleg van drinkwaterleidingen en rioleringssystemen die op
de grachten loosden, eind negentiende eeuw, veranderde het beeld dat
mensen van schoon drinkwater hadden. Dat moest in vroegere tijden
wel smerig zijn geweest. ‘Waarschijnlijk zijn mensen in de negentiende eeuw, met al hun technologische vooruitgang, gaan denken dat het
in de donkere Middeleeuwen nóg erger gesteld was met de hygiëne.
Het water kon toen toch alleen maar smeriger zijn geweest? Dat beeld
is blijven hangen tot de dag van vandaag. Maar het klopt niet.’
Poepen en plassen op straat was verboden
In de Middeleeuwen zaten mensen niet alleen minder op een kluitje,
ze regelden wel degelijk hun zaakjes als het ging om hygiëne. Alberts:
‘In de regelgeving van veel steden stond dat poepen en plassen op
straat verboden was, daar stonden boetes op. Al in de vijftiende eeuw
waren er systemen voor het ophalen van huisvuil. Mest mocht ook niet
te lang op straat ophopen.’
En de gemeentelijke verordeningen van vroeger dan, over rottende
koeienkadavers die in de grachten dreven? ‘Dat was uitzonderlijk,
daarom werd het gelijk opgeschreven, en het betekende dat er direct
maatregelen moesten worden getroffen.’ Tijdens zijn promotieonderzoek ontdekte Alberts geschriften van het Amersfoortse stadsbestuur
die duidelijk aangaven dat er niet zomaar overal rommel in het water
mocht worden gegooid.
Grote vervuilers, zoals leerlooierijen en textielwasserijen, bevonden
zich stroomafwaarts van de bebouwing, zodat hun vuiligheid niet in de
stad kwam. Een stad als Delft had een heel systeem van sluizen en
dammen om schoon en vervuild water in goede banen te leiden.
Sloebers dronken water
Oké, het water was in de Middeleeuwen misschien niet zo vies als we
altijd dachten. Maar hoe zit het met die enorme inname van bier? Volgens Alberts heeft dat in elk geval te maken met de status van water:
iemand van stand dronk dat gewoon liever niet. ‘Met onverhit stromend water was in principe niks mis. Het was niet verdacht. Mensen
hebben gedronken uit de gracht, uit beken en uit meertjes. Maar het
stond laag aangeschreven. Dieren dronken het.
Gevangenen kregen in principe bier en brood, maar als iemand het
heel gortig had gemaakt, werd hij op water en brood gezet.’ Bier stond
dus hoger aangeschreven dan water, en daarbij gold de stelregel: hoe
zwaarder het bier, hoe statusverhogender. Arme sloebers dronken bier
dat flink met water was aangelengd. In hogere kringen werd steviger
bier gedronken.
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Maar wie het echt goed voor elkaar had, dronk wijn. Zo was eeuwenlang de drankenhiërarchie georganiseerd. Heel overzichtelijk, vooral
omdat er eigenlijk niks anders was om te drinken. Ja, melk, maar dat
was vooral voor baby’s, zieken en bejaarden, zegt Alberts. Melk kon
je ook niet lang goed houden, bij voorkeur werd er kaas of boter van
gemaakt. Iedereen dronk bier omdat er gewoon niks anders was. Bedenk je dat eens als je in de supermarkt staat te kiezen tussen talloze
soorten frisdank.
Kinderen dronken ook bier

Als er (bijna) niks anders voorhanden was, is het niet zo vreemd
dat de bierconsumptie in de Middeleeuwen ruwweg even hoog
lag als onze totale vochtinname
van nu. En voor bepaalde categorieën mensen, zegt Alberts, werd
nog beduidend meer bier ingeslagen. Zoals voor patiënten in hospitalen (!), militairen en scheepslieden. En laten we niet vergeten dat
kinderen het waarschijnlijk ook dronken. Alberts: ‘Vóór 1600 zijn er
geen goede bewijzen dat kinderen ook bier dronken. Maar het kan bijna niet anders.’
Er is ook geen zekerheid dat het bier dat de kinderen kregen werd aangelengd. ‘In hogere kringen werd alleen zwaar bier ingekocht. Er
stond nergens: voor kinderen willen we lichter bier. Het is maar te hopen dat het werd aangelengd.’
Eeuwenlang was er in Nederland niet veel te kiezen als je dorst had.
Dat veranderde in de zeventiende eeuw. Toen kreeg het bier geduchte
concurrentie. De jenever kwam op, evenals de koffie, thee en cacao.
‘Dat ging allemaal van de bierconsumptie af’, stelt Alberts vast. ‘Bier
werd de verliezende partij. Een kwestie van marktwerking, met waterkwaliteit had het niets te maken.’
Bier is weer aan een opmars begonnen
Omdat het bier in de verdrukking kwam, konden alleen de grotere
brouwerijen zich nog handhaven, al ging dat wel met kunstgrepen: op
grote schaal werd er steeds meer water gebruikt bij de bereiding van
de drank. ‘Soms zat er bijna geen graantje meer in en was het bijna
opgewarmd grachtenwater.’
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En nu? Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn we weer meer
bier gaan drinken. De markt is sindsdien in handen gekomen van een
paar grote jongens. Tegelijkertijd is speciaalbier van kleine brouwerijtjes, zeker de laatste jaren, in opkomst. Steden hebben inmiddels weer
tal van brouwerijen. Het wordt weer een heel klein beetje zoals het
vroeger was, want dat had ook zijn charmes, vinden we. ‘Tijdens de
industrialisatie is het brouwproces helemaal gestandaardiseerd’, vertelt
Alberts. ‘Dat heeft natuurlijk voordelen. Maar de rijkdom die er daarvóór was is helaas verloren gegaan.’
Over vies water heeft hoe dan ook niemand het meer. Gelukkig maar.
Bron: https://www.quest.nl/

Stop tracking door apps
Lang niet iedereen wil door de apps
op z’n telefoon worden bespioneerd.
Apple heeft dat begrepen. Voortaan
mag een iPhone-app je gedrag pas
uitgebreid volgen als je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Weiger je de ‘trackers’, dan krijg
je minder gerichte reclame te zien.
Gepubliceerd op:10 mei 2021
Je ziet het niet, maar veel apps volgen je gedrag. Alles wat je met je
telefoon doet – ook met de apps van andere makers – wordt verzameld.
Die informatie wordt verkocht aan advertentiebedrijven. Zo krijg je in
apps en op websites advertenties te zien die zijn afgestemd op jouw
voorkeuren.
Apple heeft die tracking in iOS 14.5 zichtbaar gemaakt en je kunt die
nu ook weigeren. De nieuwe Apple-functie heet ‘App Tracking Transparency’.
Na de update naar iOS 14.5 vragen de apps die je op dat moment nog
volgen, of je daarmee akkoord gaat. Er verschijnt een pop-up in beeld
waarin je het tracken kunt toestaan of afwijzen. Geef je geen toestemming, dan mogen de apps geen informatie meer gebruiken die via andere geïnstalleerde apps over jou wordt verzameld.
Informatie die ze vergaren met de eigen app mogen ze nog wel gebruiken om je reclame voor te schotelen. De nieuwe Apple-functie blokkeert dus geen advertenties, maar ze zullen minder persoonlijk zijn.
Apples stap heeft de woede gewekt van onder meer Facebook.
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Die vreest dat de meeste iPhone-gebruikers tracking zullen blokkeren,
waardoor het bedrijf veel inkomsten gaat mislopen. Terecht: 88% weigert toestemming te geven, blijkt uit de gebruikscijfers van 1 miljoen
apps.
Facebook probeert zijn gebruikers nog binnen boord te houden met
teksten als ‘Help Facebook gratis te houden’. Apple staat niet toe dat
appmakers gebruikers een beloning in het vooruitzicht stellen als ze
akkoord gaan met tracking. Die apps zullen uit de App Store worden
geweerd.
Volgen uitzetten
Vind je de pop-ups vervelend en wil je niet worden gevolgd? Tik op de
app Instellingen > Privacy > Tracking. Zet het schuifje achter 'Sta trackingverzoeken van apps toe' op grijs om tracking te verbieden en geen
pop-ups meer te zien. Als het schuifje al op ‘uit’ staat, had je al eerder
aangegeven dat je niet wilt worden gevolgd. Je hebt dan ook geen popups gekregen na de update naar iOS 14.5.
Niet bij iedereen werkt de anti-tracking meteen goed. Je telefoon heeft
dan last van een bug in iOS 14.5. Apple heeft daarom al snel een update uitgebracht om de fout te repareren: 14.5.1. Installeer deze ook.
En Google?
Apple zet een belangrijke stap naar meer privacy voor zijn klanten.
Google doet daar niet aan mee. Google gaat wel het volgen met trackingscookies op websites aan banden leggen. Nu steeds meer mensen
trackingcookies blokkeren, komt het bedrijf met een nieuwe volgmethode op de proppen: Federated Learning of Cohorts (FLoC).
Deze methode houdt in dat je niet meer individueel wordt gevolgd,
maar op basis van alleen je interesses. Je browser houdt bij welke websites je bezoekt en plaatst je op basis daarvan in
een groep, een ‘cohort’, met andere gebruikers.
Google verkoopt de groepsgegevens vervolgens
aan adverteerders.
Het Amerikaanse Electronic Frontier Foundation noemt FLoC een ‘terrible idea’. De organisatie ziet niets in de nieuwe methode. Gebruikers zouden nog steeds individueel gevolgd
kunnen worden. Bovendien wordt Google nog
machtiger.
Bron: https://www.consumentenbond.nl/digitaalgids
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Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen
“Jongvolwassenen zijn het meest ontevreden over de energiezuinigheid van de woning. Jongvolwassenen lijken hier meer waarde aan te
hechten dan oudere leeftijdsgroepen.”
Jongvolwassenen in Groningen, Drenthe en Fryslân willen relatief
vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna
twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen
een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen
blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal
Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en het Fries Sociaal
Planbureau onder ruim 8.000 noorderlingen.
In oktober 2020 zijn de inwoners van de drie noordelijke provincies
(Groningen, Drenthe, Fryslân) via de burgerpanels bevraagd. Iedere
twee jaar worden de inwoners vragen gesteld over de leefbaarheid in
hun provincie. De mate van tevredenheid over de woning en de woonomgeving is belangrijk voor de leefbaarheid en de tevredenheid met
het leven, oftewel de brede welvaart. Door de toename van het aantal
huishoudens is de vraag naar woonruimte in de afgelopen jaren toegenomen. In combinatie met minder nieuwbouw leidt dit tot stijgende
huizenprijzen en hogere huren. Met name voor starters en jongvolwassenen (18-34 jaar) is het daardoor moeilijker een betaalbare woning te
vinden. Hoe denken zij zelf over wonen?
Energiezuinigheid en betaalbaarheid lager beoordeeld
Met een rapportcijfer van een 7,7 gemiddeld zijn jongvolwassenen behoorlijk tevreden over hun woning en woonomgeving. We zien echter
ook dat de jongvolwassenen duidelijk lager scoren dan andere leeftijdsgroepen. Het meest ontevreden zijn zij over de energiezuinigheid van
de woning. Jongvolwassenen lijken hier meer waarde aan te hechten
dan oudere leeftijdsgroepen. Ook over de betaalbaarheid van woningen
zijn jongvolwassenen minder tevreden vanwege de stijgende huizenprijzen.
Jongvolwassenen hebben vaker een verhuiswens. Dat gaat voor deze
leeftijdsgroep veelal samen met life events zoals samenwonen of gezinsuitbreiding, maar ook de tevredenheid met de huidige woning zijn
belangrijke redenen om te willen verhuizen. Een verhuiswens staat
echter niet gelijk aan vertrekken.
Blijvers vaak hoogopgeleid
De ‘blijvers’ zijn tevreden over hun woonomgeving. Zij vinden het
prettig dat er veel vrienden en familie in de buurt wonen. Ook vinden
zij dat zij in een prettige buurt wonen met veel sociale contacten.
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Wat opvalt is dat de blijvers relatief vaak hoogopgeleid zijn en dat er
geen verschil is tussen jongvolwassenen wonende in de stad of op het
platteland. De blijvers studeren meestal niet (meer) en hebben geen
moeite met het rondkomen van hun inkomen.
Uitdaging voor komende tijd
Om te zorgen dat jongvolwassenen in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen, zullen er voldoende woningen voor hen beschikbaar
moeten zijn. Vanwege de krappe woningmarkt en hoge huizenprijzen
is dit een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.
Bron: https://sociaalplanbureaugroningen.nl

Aantal verkeersdoden daalt, fietsers vaker slachtoffer
Hoewel er een forse afname is van het aantal verkeersdoden zijn in
2020 vooral fietsers verongelukt. Eén derde van alle 610 verkeersslachtoffers is fietser. En van hen gebruikte 32% een e-bike. Mensen
van 60 tot 80 jaar zijn het vaakst slachtoffer.
Dit vraagt om extra inspanningen, van ouderen zelf, van overheden en
(maatschappelijke) organisaties de komende jaren. Bijvoorbeeld door
de infrastructuur voor fietsers veiliger te maken, door het scheiden van
snel en langzaam verkeer. Maar zeker ook door te werken aan een veilige fiets. De stabiliteit vergroten en het valgevaar verkleinen zijn enorme uitdagingen. Senioren zouden eerder over moeten stappen naar een
veiliger vervoersvorm. KBO-PCOB onderzoekt of een comfortabele
of driewielfiets daar een bijdrage aan kan leveren.
Bron:kbo-pcob.nl
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Is het Gronings nou een taal of een dialect?
Deze vraag kwamen we tegen in een discussie, ergens in de comments op Facebook. Nieuwsgierig als we waren, zochten
we het uit.
Het verschil tussen een taal en een dialect
Een taal en een dialect lijken hetzelfde,
maar zijn het niet. Algemeen aangenomen
wordt dat een taal bestaat uit een verzameling van dialecten, die samen genoeg op
elkaar lijken om onderling verstaanbaar te
zijn.
Een ander verschil is het fundament waarin een taal is gegoten: de regels. Volgens sommige experts is een taal geregistreerd (bijvoorbeeld
in woordenboeken) en heeft een taal ook grammaticale regels. Bij een
dialect is dit niet zo. Strict genomen zou je dus geen spelfout kunnen
maken in een dialect, want geen regels is ook geen fout.
Andere criteria lopen uiteen, bijvoorbeeld of een taal genoeg verschilt
van andere talen (taalafstand), de taal wordt doorgegeven aan kinderen
(taalwil) en of de taal een bepaalde status geniet.
Bovenstaande is generaliserend, want er zijn ook taalkundigen die vinden dat er helemaal geen verschil is.
C’est la vie.
Gronings is Nedersaksisch, en Nedersaksisch is een taal
Het draagvlak is een belangrijke graadmeter voor of iets een taal is of
niet. Dat draagvlak wordt bepaald door de burgers, maar óók door de
politiek.
En de politiek is inmiddels duidelijk: de Nedersaksische taal, en dus
ook het Gronings, is inmiddels officieel erkend als onderdeel van het
Nederlands. Vertegenwoordigers van meerdere provincies waaronder
Groningen tekenden in 2018 een convenant waarin dit officieel werd
erkend.
De grote vraag is dus wat dat doet met de status van het Gronings. Is
het Gronings een dialect binnen het Nedersaksisch, of is het een variant op deze erkende taal?
Het verlossende woord geeft niemand minder dan de rijksoverheid.
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Die beschouwt het Nedersaksisch als een niet-gestandaardiseerde
taal… waarvan het Gronings een variant is. Net als het Drents en het
Twents, trouwens.
Maar dan wel ééntje met een heel eigen karakter. Kenmerkend voor
het Gronings is het typosche accent en rijke woordenschat. Hierin
wijkt het Gronings sterk af van de andere Nedersaksische dialecten.
Mooi! Gronings op de basisschool dus?
Met de erkenning van het Nedersaksisch als taal heeft het Gronings
een flinke voorsprong genomen op sommige streekdialecten. Maar betekent dit dat de taal – net als het Fries – overal gesproken kan worden? Op school, in de rechtbank?
Nee, dat nog niet.
Hiervoor is nog een stap nodig: het erkennen van het Gronings als een
rijkstaal (zoals dat met het Fries wel is gebeurd). Dit heeft nog wat
meer voorbereiding en goede wil nodig, want dan zou je bijvoorbeeld
alle Nederlandse wetten in het Gronings moeten vertalen.
Bron: https://stadclickt.nl/goede-vraag/gronings-taal-of-dialect/

Het Bel-me-niet Register houdt binnenkort op te bestaan

Als gevolg van een wijziging in de telecomwet gelden er vanaf 1 juli
2021 nieuwe regels voor Telemarketing. In Nederland wordt het uitgangspunt dat er door Telemarketing bedrijvende organisaties niet
meer ‘koud’ gebeld mag worden naar natuurlijke personen (dit zijn
consumenten, eenmanszaken, een VOF, of een maatschap).
Met deze wetswijziging komt er een einde aan het Bel-me-niet Register. Vanaf 1 juli 2021 zal de huidige applicatie niet meer beschikbaar
zijn en zullen alle persoonsgegevens worden vernietigd.
Telemarketing bedrijvende personen en organisaties met een commercieel, ideëel of charitatief doel mogen vanaf 1 juli 2021 alleen nog bellen op het moment dat de natuurlijke persoon vooraf toestemming
heeft gegeven (opt-in), of als er sprake is van een klantrelatie.
Als u gebeld wordt en u wilt dit niet, dan kunt u tijdens ieder gesprek
gebruik maken van uw Recht van Verzet. De bellende organisatie dient
dan uw telefoongegevens uit haar bellijsten te verwijderen.
Tot 1 juli 2021 gelden de huidige regels en kunt u zich nog steeds inschrijven in het Register. Bedrijven zullen tot 1 juli het Register blijven raadplegen.
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Computer Vragende Wijs (198) (juli/aug. 2021)
“Moet ik bij het kijken naar een video steeds weer de lastige, vrij lange,
code intypen?” vroegen enige leden.
Nee, dat is niet de bedoeling; in de eerste aflevering van deze serie heb ik
voorgesteld een tabel te maken. Hieronder als voorbeeld op A5:
U zij de Glorie, opgestane
www.youtube.com/watch?
Heer, U zij de Victorie nu en. v=rLRPBW enz.

Duurt 3 minuten. Pasen.
Met o.a. Pro-Musica.

Op A4-formaat is het mogelijk 3 kolommen en 50 rijen, per blad, onder
elkaar te plaatsen in een tabel bij een tekengrootte van 12.
Wilt u meer tekst op één regel typen, dan gaat de horizontale lijn van de
rij automatisch mee naar beneden en komt er dus meer schrijfruimte.
In de eerste kolom komt de naam van het lied, of melodie, te staan.
De muziek-codes, die ik op zal geven, staan in de tweede kolom.
In de derde kolom nog wat meer info over het lied, of melodie, die u wilt
bewaren.
Lichtstad met uw paarlen poorten,
www.youtube.com/watch?v=BiEyh9uMgZ4
Lichtstad met uw paarlen poorten, een van de mooiste en bekendste liederen uit
de Johannes de Heer-bundel uitgevoerd door Ariën en Wouter Vink,
Maria den Hertog en Suzanne van der Velde tijdens de Nederland Zingt Dag
Jaarbeurs, Utrecht Datum: 23 april 2016 Duur: 1 minuut + 52 seconden.
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde, Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
2. Heilig oord vol licht en glorie Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water Door de gouden godsstad vloeit.
4. Wat een vreugde zal dat wezen Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem.
Refrein: Daar zal ik mij Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem
Om de ruimte zoveel mogelijk te benutten, heb ik de verzen wat in elkaar gedrukt, maar nog wel leesbaar, hoop ik!
→ Openen van de code voor het beluisteren van de video:
Houdt Ctrl-toets ingedrukt en ga met de muisaanwijzer op de code staan;
u ziet een handje. Nu: klik. Ctrl-toets loslaten.
Graag tot een volgende keer.
© Arend Schoenmaker, Ambassadeur SeniorWeb.
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Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90
Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor
een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsdatum van deze uitgave naar https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om
deel te nemen.
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw
naam / uw adres / uw telefoonnummer.
Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein Promotioneel
Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels van Roniko BV van toepassing.
Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl
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Hier een aantal zinnen met Homoniemen*
Als ik loop, krijg ik steeds de loop van mijn geweer in mijn nek.
Ik heb pas mijn pas laten verlengen.
Geef acht sommeerde de sergeant tegen acht rekruten.
Hij heeft er geen bal verstand van hoe hij de bal in het doel moet
schieten.
't Is bar en boos dat er zoveel mensen aan de bar zitten.
Broer Bas speelt bas.
Ik til die til alleen wel op.
Ben, ben ik aan de beurt?
We kappen er nu mee bomen te kappen.
Pap lust deze pap ook niet.
Stop je een stop in de meterkast?
Foei hij deed een plas in een plas.
Ik mat de mat 50 x50 cm.
Zet die zet maar voor de zeven.
Ik kan die kan wel vullen met melk.
Het hoofd van de afdeling was er met zijn
hoofd niet bij.
Ton verstopte zich in een ton.
Ik bof dat ik de bof heb hoef ik niet naar school.
Er was ook een bij bij.
Dik maak je toch niet dik man.
Wel dom van hem om van de Dom te springen.
Er liep een pad op mijn pad.
De was was niet schoon.
Ik pak wel een pak suiker.
Dat is een mol zei de mol en geen kruis.
Hij sloeg de bal net over het net.
Geschreven door Klaasjan de Poel
*Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde
klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling).
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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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Naam: …………………………………………..
Adres: …………………………………………..
Postcode: ………………
Woonplaats: ………………….…………………

Lidnummer: …………………….………………
Bij verhuizing
Nieuw adres: …………………………………...
Postcode: ………………
Woonplaats: ……………………………………
(bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt u automatisch
overgeschreven naar die afdeling)
Opzeggen lidmaatschap
Reden van opzegging:
……………………………………………………………………

Opzeggen i.v.m. overlijden is per direct.
Datum overlijden: ……………………..
De opzegging dient vóór 1 december bij de ledenadministratie
binnen te zijn.
Sturen naar:
PCOB, Uranusstraat 20, 9742 JW Groningen
E-mailen kan ook: Groningen@pcob50plus.nl
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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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