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Een bloembol, een pit, een ei en een pop lagen in een mandje in afwachting wat er zal gaan gebeuren.
De eerste die wat zei was het ei, ik weet dat ik een vogeltje ga worden
maar ja wat voor een vogel?
Ja zei het pitje ik weet het hélemaal niet. Ik kan van alles worden bijvoorbeeld een pitje van een vrucht. Hiervan zijn er zoveel soorten, ik
ben benieuwd wat het zal worden.
Nou sprak de pop, ik weet alleen dat ik een vlinder zal worden maar er
zijn zoveel soorten hoe zal ik er uit gaan zien?
Tot slot nam de bloembol het woord.
Oké er zijn heel veel soorten eieren, of poppen die een vogel of een
vlinder mogen worden.
En dan nog iets…..: een vlinder is een vlinder!
Dan zal ik jullie iets vertellen. Bloembollen spannen de kroon! Ja daar
kunnen jullie niet aan tippen! Wat een variatie en een hoeveelheid aan
kleuren hebben jullie wel eens over de bloembollenvelden gehoord ?
We moeten nog even geduld hebben en wachten maar af wat er van ons
terecht komt.
Dat mandje waar ik eerst over begon, lijkt erg veel op onze PCOB. Uit
allerlei kerkelijke richtingen voelen we ons aan deze vereniging nauw
verbonden.
Toch zijn we samen één in Christus. De discussies die we vroeger wel
hadden zijn gelukkig verdwenen. We mogen eenieder op zijn of haar
overtuiging de Heer dienen.
We zitten nu in een tijd waar we te maken hebben met beperkingen
door corona en dat valt niet altijd mee. Een lied waar ik veel aan heb en
wat mij bemoedigd is:
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Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!
Ik hoop van harte dat u die ervaring ook hebt.
Met vriendelijke groet,
K.J. de Poel

Van het bestuur
Lang, veel te lang hebben we geen middagbijeenkomsten meer kunnen
houden. Wat hebben we dat gemist, ook als bestuur! Maar nu het voorspoedig verloopt met de vaccinaties, en veel van onze leden inmiddels
hun eerste en tweede prikken hebben gehad, ziet het er naar uit dat we
in september weer kunnen starten met onze middagen in de Mennozaal
van de Doopsgezinde kerk. We hebben in ieder geval overlegd met de
kosteres, Nynke Dijkstra, en de zaal gereserveerd voor

woensdag 8 september.
Op die middag hopen we u in grote getale te mogen verwelkomen.
Waarschijnlijk moeten we ons nog wel aan een aantal restricties houden, zoals anderhalve meter afstand en mogen we misschien ook nog
niet meezingen, maar het begin is er! We hebben ook gevraagd of Eeuwe Zijlstra, de organist die onze middagen op de piano ondersteunde,
weer aanwezig wil zijn zodat we in ieder geval een paar mooie liederen kunnen horen.
Het leek ons een goed idee deze middag vooral in het teken van het
weerzien te stellen, dus er is geen lezing, maar wel vooral een gezellig
samenzijn onder het genot van thee of koffie met iets lekkers en bijpraten, ook dat is nodig als je elkaar zo lang niet hebt gezien.
Zet u de datum alvast in de agenda?
Tot ziens!
Namens het bestuur, Sylvia Oosterhuis
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Van de ledenadministratie

Overleden:
Dhr. W.H. van Halsema

Sportlaan 4 -57

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 juli 2021
Graag kopij inleveren uiterlijk:
17 juni 2021 groningen@pcob50plus.nl of Uranusstraat 20
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Naam

Datum

Mw. F.H. Dambrink - Boersma
Dhr. D.J. Meijer
Mw. R. Hovius-Dragt
Dhr. R. Eissens
Mw. T.A. Nanninga-Zwerver
Mw. R.A. Huizinga - Deuling
Mw. E.C. Niewold
Mw. G.T. Matthijsse-Klazema
Mw. H. Boot
Mw. C.I. Reenders
Mw. M. Kamphuis-Koning
Mw. S.W. Gremmer - Elting
Mw. W. Scheeringa
Mw. G. Miedema - v.d. Zaag
Mw. A. Dijkstra-Teuling
Dhr. R.J. Mebius
Mw. A. Schaafsma-Hamstra
Mw. H. Boiten - Loonstra
Dhr. J.T. Oldenhuis
Mw. C.A. Jaarsma

Allen van harte gefeliciteerd
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Column juni 2021.
Bij mij in huis, op een bepaalde
plaats, hangt al maanden een krantenknipsel uit een dagblad met
twee rechters erop uitgebeeld die
al wandelende aan elkaar vragen
stellen en elkaar antwoorden geven. Vraagt de ene rechter op een
gegeven moment aan zijn confrère,
wat vind jij van de nieuwe stikstofmaatregelen? Confrère zegt met
een stoïcijns gezicht, die gaan lang niet ver genoeg collega. Maar beste
vriend zo werkt het toch in de politiek. Je weet het toch? En wat zegt
confrère verder? In z’n eentje kan een politicus niet veel, maar samen met anderen kan hij wel bereiken dat er bijna niks gebeurt.
En zo lopen ze verder wel op anderhalve meter van elkaar.
Soms komen er bezoekers van die ene plaats in de huiskamer terug en
lopen behoorlijk te grinniken. Ze hebben het knipsel in alle rust gelezen.
Ja beste mensen dit knipseltje hangt er niet voor niks. Nee, sommige
knipsels vragen meer dan normale aandacht.
Maar die ene rechter, zei laatst een vriend tegen mij, lijkt een beetje op
een premier van ons land die in een bepaald televisieprogramma door
een lieftallige presentatrice met de naam Mariëlle Tweebeke wordt ondervraagd over de gedachtenspinsels die deze premier zelf de wereld in
had geholpen met ongeveer de woorden: hoe ik tot dusver in de afgelopen tien jaren mijn liberale gedachten in macht heb omgezet daar zal ik
verandering in aanbrengen en dan volgt een stortvloed aan woorden die
de omroepster met de ogen doet knipperen. Ze probeert er vaak tussen
te komen met de opmerking: dat hebben we al vaker gehoord, wat u
daar steeds zegt.
Maar wat gaat u in de komende vier jaren nu werkelijk anders doen is
tenslotte de kardinale vraag! Dat antwoord komt er tot teleurstelling
van deze omroepster niet en de televisiekijkende burger draait met een
groots gebaar van ongenoegen zijn TV uit.
De dag er na leest hij in de krant dat de ex-voorzitter van de Tweede
Kamer, nota bene van dezelfde politieke partij, dat de premier maar
kamerlid moest worden, het leek hem beter.
Het sterkt mij in de gedachte die ik een paar weken geleden in een brief
5

naar de Tweede Kamerleden schreef dat Rutte, over die man heb ik het
steeds, voor 17 maart 2021 niet de Rutte na 17 maart 2021 zou zijn,
willen jullie daar rekening mee houden.
Ondertussen is er nog geen regeerakkoord en nog steeds geen kabinet.
En de problemen stapelen zich voor jong en oud steeds meer op.
De inwoners van de provincie Groningen worden steeds bozer want er
worden van de 26000 beschadigde huizen maar een kleine 50 nog verstevigd zegt een NAM-directeur. De rest van de huizenbezitters in onze mooie provincie kunnen op het dak gaan zitten in afwachting van de
volgende misschien nog ergere aardbeving.
De huren stijgen de pan uit en de pensioenuitkeringen worden in plaats
van 1 januari 2022 nu tot 1 januari 2023 niet bijgesteld. Gehoopt wordt
dat de computers dan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wel
aankunnen.
De armoede in Nederland begint tergend groot te worden en de daarmee gepaard gaande psychische druk bij de mensen die hiervan het
slachtoffer dreigen te worden, neemt met de dag toe.
Nederland is op weg naar een tweedeling, rijken worden steeds rijker
en de andere categorie steeds armer, daar helpt geen enkele fiscale
maatregel tegen.
Daarnaast, ik ben maar een brood etende profeet, maar van de CORONA virus zijn we denk ik nog lang niet af. De vereiste mentaliteit bij
de burger is niet op orde.
Demissionair Minister de Jong zullen we nog wel een lange tijd voor
de TV, al dan niet in gezelschap van Rutte zien, helaas.
De aangekondigde versoepelingen komen over als het roeren met een
mes in de pan met soep.
Beste mensen mag ik u allemaal een goede zomerperiode toewensen
met veel zon en tevens, wat u ook doet en waar u ook bent, behoud van
een opgewekt humeur.

B F Bronsema.

Liefde is eindeloos, puur en oprecht,
Liefde is warmte, liefde is echt
Liefde is troost vinden, dicht bij elkaar
Liefde is een huwelijk van zoveel jaar.
https://www.leukespreuk.nl/gedichten.htm
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Het Genesis Dieet (100)

(juni. 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.

De vorige keer is Dr. Airola begonnen met het schrijven van zijn conclusie over gezonde culturen, naar aanleiding van zijn vele onderzoeken bij mensen, die buitengewoon lang leven in verschillende delen
van de wereld.
Hij ontdekte allerlei factoren die daarmee verbonden waren, zoals een
gezonde voeding, met eenvoudige, zuivere voedingsmiddelen, matig
eten en veel beweging, maar bovendien bezaten ze een innerlijke rust.
Ze waren tevreden, gelukkig met hun gezin, buren en de andere dorpelingen.
Dit gevoel, belangrijk en nuttig te zijn, te worden gerespecteerd en bewonderd door familie en buren is een buitengewoon belangrijke factor
bij hoge ouderdom.
Helaas ondergaan ouderen vaak een tegengesteld lot: Ze worden uitgesloten van een nuttige rol in de maatschappij, in bejaardenhuizen opgeborgen, vergeten door de familie en ze voelen zich eenzaam.
Zo geheel anders is de tegenwoordige werkelijkheid:
Er is vaak een cultuur waar men jeugd meer vereert dan men wijsheid
en ouderdom respecteert. Het motto is dan tegenwoordig: “Eet, drink
en wees vrolijk, want morgen kun je sterven!”
Voor de zondvloed, in de tijd van Noach, hadden de mensen op aarde
diezelfde houding en God was niet blij met een dergelijke levensfilosofie.
De Heer verlangt dat het goed met ons gaat, dat we gezond zijn en
lang zullen leven op aarde.
Hij geeft ons ook opdracht, eerbied en respect te hebben voor de ouderen en voor wijsheid die de ouderdom met zich mee kan brengen.
God heeft ook voor ‘bejaarden’ , zoals Dr. Airola zo noemt, gezegd in
Leviticus 19 : 32
“Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je
God. Ik ben de Heer”.
Graag tot een volgende keer!
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,
bewerkt en samengesteld door:
>>> Arend Schoenmaker
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Wist u dat?
Kookboeken in de zestiende eeuw
Nederland in de zestiende eeuw
De ontdekkingsreizen en de boekdrukkunst hadden Europa sinds de
vijftiende eeuw een ander gezicht gegeven. Kunst en cultuur veranderden onder invloed van de Italiaanse Renaissance, terwijl het optreden
van hervormers als Luther en Calvijn in deze eeuw een scheuring in
het christendom zou veroorzaken.
In de Nederlanden gaf de adel nog de toon aan, maar burgers en kooplieden gingen een steeds belangrijker rol spelen. Het economische en
culturele zwaartepunt van de Nederlanden lag nog in het zuiden, waar
steden als Antwerpen en Brussel een bloeiperiode doormaakten. De
Opstand zou verandering brengen in de machtsverhoudingen noordzuid.
Ontwikkelingen in de keuken
De middeleeuwse keuken was internationaal van karakter. Dezelfde
gerechten kwamen voor in grote delen van Europa, al hadden ze verschillende namen. De voorkeur voor scherp gekruide zoetzure sauzen
bleef in de zestiende eeuw bestaan. Ook bleef het in zwang om gerechten van felle kleuren te voorzien en om etenswaren dusdanig te bewerken dat alle gelijkenis met het oorspronkelijke product verdwenen was.
Men was dol op fopgerechten waarbij eieren in de vorm van een vis
opgemaakt werden of andersom. Bijzonder populair waren dergelijke
grapjes ook in verband met de door de Katholieke kerk voorgeschreven
vastendagen waarop geen vlees en geen zuivelproducten gegeten
mochten worden. Het gebruik van deze vastendagen werd overigens
door de volgelingen van Calvijn en Luther al snel losgelaten. Toch
bleef het eeuwenlang gebruikelijk, ook in de protestante Nederlanden,
in kookboeken een onderscheid aan te geven tussen gerechten voor
vastendagen en niet-vastendagen.
Na de ontdekking van Amerika werden veel nieuwe producten in Europa geïntroduceerd. Een aantal daarvan sloeg vrij snel aan, andere zouden pas na enkele eeuwen opgenomen worden in het vaste voedselpatroon. Zo introduceerde de botanicus Carolus Clusius al in 1588 de
aardappel in Nederland, maar het gebruik ervan zou pas in de achttiende eeuw algemeen worden. Mais en tomaten behoorden ook tot de
nieuwe producten. Beide gewassen werden in eerste instantie echter
voornamelijk gewaardeerd als sierplant.
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Spaanse pepers sloegen wel aan in Europa: in Oost Europa werden
zelfs al snel nieuwe varianten gekweekt, waaronder de minder pittige
die wij nu als paprika kennen. Ook sperziebonen en cacao werden vrij
snel opgenomen in het eetpatroon. Van cacao maakte men met water,
specerijen en veel suiker een warme, vettige drank.
Vanuit Amerika werden nieuwe diersoorten in Europa geïntroduceerd.
Vooral de kalkoen was een groot culinair succes: in 1523 kwam het
beest voor het eerst in Spanje aan, en enkele jaren later al stond de vogel in Brussel aan het hof op het menu. Ook vanuit Europa zelf bereikten nieuwigheden de Nederlanden: artisjokken, kappertjes, bloemkool,
broccoli, olijfolie en nieuwe, zoetere soorten sinaasappelen werden in
de loop van de eeuw steeds makkelijker verkrijgbaar - althans voor de
rijken.
Eetgerei
Net als in de middeleeuwen at men nog van houten borden of schijven
oud brood, teljoren genaamd. In de tweede helft van de zestiende eeuw
kwamen de eerste tinnen borden op tafel. Ook de -nog tweetandigevork verscheen hier nu voor het eerst op tafel. Elke gast aan tafel gebruikte zijn eigen lepel: de lepel hoefde dus niet meer gedeeld te worden onder de disgenoten zoals eerder gebruikelijk was. Dit bleef wel
nog gelden voor glazen en drinkbekers.
Kookboeken
In tegenstelling tot andere Europese landen zijn er in Nederland geen
omvangrijke middeleeuwse verzamelingen recepten overgeleverd. De
oudstbekende receptenbundel in het Nederlands is een gedrukt kookboek. Het verscheen ook nog eens vrij laat, rond 1514. In Italië beschikte men al sinds 1475 over gedrukte kookboeken, en ook in Duitsland en Frankrijk kwamen er al in de vijftiende eeuw kookboeken van
de pers.
Gezien de grote rijkdom die Vlaanderen in deze periode kende is het
niet verbazingwekkend dat de eerste gedrukte kookboeken in het Nederlands juist hier verschenen. Deze eerste Nederlandstalige kookboeken waren net als in de ons omringende landen geschreven door artsen
en geleerde heren en bestemd voor een vermogend publiek. Dit zou
pas in de achttiende eeuw veranderen.
Een notabel boecxken van cokeryen
Het oudste Nederlandstalige gedrukte kookboek waarvan nog een
exemplaar overgeleverd is, verscheen rond 1514 in Antwerpen bij uitgever Thomas van der Noot.
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Het kookboek verscheen anoniem: noch op de titelpagina, noch elders
in het boek maakt de auteur zich bekend. Gezien de dure ingrediënten
die in de recepten in dit laatmiddeleeuwse kookboek gebruikt worden
(specerijen, suiker, dure vis- en vleessoorten, wild) was het boekje duidelijk bedoeld voor een vermogend publiek. De uitgebreide verklarende titel van het boek geeft verder specifiek aan dat het vooral recepten
betreft voor grote banketten en bruilofts- of andere feestmalen.
Een notabel boecxken van cokeryen bevat 175 recepten die grotendeels
overgenomen zijn uit al bestaande receptenbundels, waarvan een rond
1490 in Parijs gedrukte editie van de Viandier een van de belangrijkste is. Er is
geen logische indeling in de recepten aangebracht: groepjes aan andere kookboeken ontleende recepten werden lukraak
achter elkaar geplaatst, met als gevolg dat
bijvoorbeeld recepten voor sauzen op wel
drie verschillende plaatsen in het kookboek voorkomen.
Naast een enorme hoeveelheid recepten
voor sauzen zijn er in dit kookboek opvallend veel recepten te vinden voor allerhande soorten vis. Van de gevogeltesoorten is vooral kip populair, al
worden er ook tal van andere vogelsoorten gebruikt: fazanten, eenden,
patrijzen en kleine zangvogels, waarbij geheel naar middeleeuwse traditie de pauwen en zwanen natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast zijn er
ook talrijke recepten voor vlees- en wildsoorten, al dan niet verwerkt
in pasteien en recepten voor zoete lekkernijen en kruidenwijnen. Vermeldenswaard is ook het grote aantal recepten waarin kaas en andere
zuivelprodukten verwerkt zijn, levensmiddelen die ook toen al kenmerkend waren voor de culinaire traditie van onze contreien. Voor het
overige zijn de recepten nauwelijks regionaal gekleurd: soortgelijke
gerechten werden in gegoede kringen in geheel West-Europa gegeten
in deze tijd.
Hoewel het overgrote deel van de recepten rechtstreeks uit de middeleeuwen stamt, bevat het kookboek toch ook een voor die tijd zeer moderne ontwikkeling op kookgebied: de laatste drie recepten betreffen
namelijk het confijten van gember en kweeperen, hetgeen op dat moment een heel nieuwe in Italië ontwikkelde kooktechniek was.
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Ook in onderstaand recept voor een saus bij reiger of kapoen komt een
aantal voor de laatmiddeleeuwse keuken kenmerkende zaken naar voren. Zo valt het gebruik op van azijn in combinatie met specerijen als
gember, kaneel en peper en daarnaast het feit dat men voedsel graag
van een kleurtje voorzag, felgeel in dit geval.
Recept. Sause te maken tot reygers of ten capuinen die men metten
voeten braet na Paesschen.
Neemt cruymen van broode en stootse wel ontwee [= maak het goed
fijn] met luttele wijns ende edicx [= azijn] ende slaghet duer eenen
stramijn [= zeef]. Dan suldijt linghen [=aanlengen] met wine ende
edick tsamen ende doet erinne veel sofferaens [= saffraan], veel caneels ende ghimber, maer datse wel gheluwe [= knalgeel] si. Ende
eest dat ghi wilt, doeter luttel pepers inne ende doetere inne smout [=
vet] van den reygher. Waer [= ware] oock die reygher te magher, so
soude men dyen selven reygher met andere smoute dropen [= bedruipen] ende doen dan dat smout in de sause ende latense sieden [=
zachtjes koken] totdatse dick ghenoech es ende oock wel binde.
Eenen nyeuwen coock boeck
In 1560 verscheen in Antwerpen een kookboek geschreven door de uit
Zundert afkomstige arts Gerard Vorselman. Op de titelpagina van het kookboek
staat vermeld dat het kookboek een compilatie betreft van recepten uit Franse, Italiaanse en Latijnse boeken. In het voorwoord wordt nog toegevoegd dat een deel
van de recepten ook afkomstig is uit Nederlandstalige kookboeken. Inderdaad is
een van de belangrijkste bronnen van dit
kookboek het Notabel boecxken van cokeryen. Maar in tegenstelling tot dit laatste
kookboek zijn de recepten van Vorselman
geordend in een logische hoofdstukopbouw. In 1599 verscheen een heruitgave
van dit boek in de noordelijke Nederlanden, Delft om precies te zijn, onder de gelijkluidende titel Eenen nieuwen koock-boeck. Op een aan het noordelijke Nederlands aangepaste
spelling na komt dit kookboek in grote lijnen overeen met de oorspronkelijke editie.
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Vorselman zegt in zijn voorwoord dat hij dit kookboek vooral geschreven heeft als arts, en uitdrukkelijk niet als kok, speciaal voor die
mensen die door wat voor reden dan ook geen zin meer hebben om te
eten, zoals zieke mensen of mensen die herstellen van een zware ziekte. Maar vooral ook om gezonde mensen gezond te houden. In dit licht
is het heel bijzonder dat juist in dit kookboek opmerkingen betreffende
gezondheid en huismiddeltjes tegen allerhande kwaaltjes veel minder
voorkomen dan gebruikelijk was!
Opvallend aan dit kookboek is ook dat het in het eerste hoofdstuk aandacht besteedt aan het dekken van de tafel. Zo vindt Vorselman het
belangrijk dat er in de zomer gedineerd wordt aan een tafel waarop
veel bladeren en bloemen geplaatst worden, terwijl in de herfst de tafel
gedecoreerd kan worden met appels, peren en druiven en in de winter
met specerijen en 'welrieckende poederen'.
Recepten voor vlees en vis nemen een zeer belangrijke plaats in in dit
kookboek, maar de meeste aandacht gaat toch uit naar sauzen: hoofdstuk 7 bestaat uit een achttal recepten om sauzen een bepaalde kleur te
geven. Dit was in de zestiende eeuw nog net als in de middeleeuwen
zeer populair: zwart, groen, geel, blauw, rood en paars, alles is mogelijk. In hoofdstuk 8 volgen aansluitend maar liefst 124 recepten voor
zeer gevarieerde sauzen.
In vrijwel alle oudere kookboeken wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen gerechten die men in en gerechten die men buiten de
vasten mocht eten. Het kookboek van Vorselman vormt hierop geen
uitzondering. In onderstaand vastentijdrecept voor snoek wordt deze
vis op bijzondere wijze geserveerd: in ringvorm!
Recept. Noch een blancmangier tot visschen
Dit is een blancmangier tot snoecken, oft berbelen oft anderen vis
daermen blancmangier op dient. Doet den vis backen in olie oft boter,
dan neemt amandelen ende doet die schellen af, ende tempertse met
poreye van erten ende van witten wijne [= meng ze met een puree van
erwten en witte wijn], ende doeget door eenen stromijn [= zeef het];
ende neemt witten gincbaer ende tempert dat met verjuys ende suker
dat genoech si, dat niet suer en si oft smake [= meng naar smaak gemberpoeder met verjus, -sap van onrijp fruit- en suiker, niet te zuur maken]; dan set den blancmangier alleene in eenen schoonen pot tot dat
ghi den visch dient, dan overgietten daer mede [zet apart tot het opdienen en giet het dan over de vis].
Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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Pinksteren
Met Pinksteren wordt traditioneel herdacht dat de apostelen van Jezus
werden verlicht door de Heilige Geest in de vorm van vlammende tongen. Dit wordt ook wel de uitstorting van de Heilige Geest genoemd.
Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden gezien.
Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen, 10 dagen
na Hemelvaartsdag. Het is daarmee de 49e (of 50e, als de eerste dag
wordt meegeteld) dag na Pasen en de laatste dag van de Paascyclus.
Het pinksterfeest markeert het laatste feest van het liturgisch jaar. De
tijd vanaf de pinkstermaandag tot aan advent heet ook wel de grote
groene tijd door het jaar.
De tijd van verloren maandag tot aan de veertigdagentijd heet ook
wel de kleine groene tijd door het jaar.
Daarvoor waren de apostelen nog besluiteloos geweest, maar daarna wisten ze precies wat ze moesten
doen: andere mensen bekeren. Ze renden naar buiten
en begonnen ieder in een andere taal mensen te bekeren. Dat was geen eenvoudige klus, want iedereen
was tegen de volgelingen van Jezus. Van de twaalf
apostelen zijn er uiteindelijk elf vermoord vanwege
hun christelijke geloof. Alleen de apostel Johannes is
van ouderdom gestorven.
Vroeger was Pinksteren een belangrijk christelijk feest, net als Pasen en
Kerstmis. Er waren vaste rituelen, zoals duiven loslaten in kerken.
Tegenwoordig is de christelijke betekenis helemaal naar de achtergrond
verdwenen. Veel mensen weten desgevraagd niet meer wat Pinksteren
voor feest is.
Omdat Pinksteren altijd 50 dagen (dus één dag na 7 x 7 dagen) na Pasen valt, valt het net als Pasen elk jaar op een andere datum. In de naam
Pinksteren zit het Griekse woord voor "vijftig", pentḗkonta. Het woord
is via het Latijn daaraan ontleend. (In het Frans heet Pinksteren Pentecôte.) Het Pinksterfeest valt tien dagen na de Hemelvaartsdag.
In de Bijbelse getallen zit een symboliek. De zeven staat voor volmaaktheid. De wereld werd geschapen in zeven tijdsperioden (vaak
vertaald als dagen). Als het dan 7 x 7 is, dan krijgt het extra betekenis.
Na die 49e dag kan het echte werk beginnen, namelijk het vertellen
over het Goede Nieuws (evangelie) van Jezus Christus.
Bron: o.a. Wikipedia
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Pinksterzondag / Coby Poelman-Duisterwinkel
In de pinksterzondagzon,
de tuinstoel in stand vijf
zie ik twee tortelduiven in de linde,
geritsel van het bladerdak,
ze vliegen eensgezind
van boom tot boom.
Vanuit het lover verderop
klinkt zacht de roep
van nog een vredesbrenger.
Een hemels koor
mengt zich
in hun gesprek,
ik hoor de merels
en een specht.
De dame met de harp
speelt onverstoord,
de vrede van de Geest
voert stil het woord,
ik kom in sferen
van mijn Zielsbeminde.
Bron: Het pinkstert!

Boektip
In ‘De vader van Grace’ ontvouwt Carolijn Visser het verhaal van de
familie Comijs. Wanneer de zesjarige Carolijn voor het eerst bij haar
schoolvriendinnetje Grace Comijs thuiskomt, zit daar in de huiskamer
een zwarte man: de vader van Grace. Carolijn is stomverbaasd. Jaren
later zal ze samen met Grace de geschiedenis van de familie Comijs ontraadselen. Na de dood van haar beide ouders vond Grace een stapel brieven in een hutkoffer: berichten van haar Indo-Afrikaanse vader aan een
veel jonger Zeeuws meisje dat haar moeder zou worden. ‘De vader van
Grace’ is het verhaal over een grote liefde, over een jong gezin dat uiteindelijk Indonesië moet ontvluchten en terechtkomt in een onbewoonbaar verklaarde woning in Middelburg, om daar het leven weer op te
bouwen.
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Torenwachter betrapt bij hakken doorgang naar kerk

De torenwachter van de Martinitoren woonde tot 1853 in wat later
‘De Kosterij’ werd. Over de wijze
waarop hij vanuit zijn woning op
zijn werkplek moest komen, was
torenwachter Cornelis Auwerda
niet zo te spreken. In 1782 meende
hij het probleem op te kunnen lossen door een ‘een gat te hakken in
een der pilaren der kerke’. Helaas
voor hem werd hij op heterdaad
betrapt en door burgemeesters en raad bestraft.
Cornelis Auwerda wordt in 1731 in Groningen geboren. Zijn vader
Crijn is kort te voren door burgemeesters en raad ontslagen als hoofd
van de Groninger politie wegens ‘onbetaemelijcke practiquen’. Tot Auwerda’s praktijken behoorde de samenwerking met enkele prostituees
en het in de val lokken en afpersen van zijn collega, de schout van
Noorddijk.
'Geen suijper'
Het strafblad van vader Auwerda verhindert niet dat Cornelis de letterlijk hooggeplaatste functie van torenwachter krijgt. Hij voldoet aan de
gestelde criteria: ‘een eerlijck, wel befaemt man, geen suijper’ en lid
van de ‘gemeente van de waere Gereformeerde Christelijke religie’.
Van de torenwachter wordt ook enige muzikaliteit verwacht. Kennelijk
schiet Auwerda daarin wat te kort want bij zijn aanstelling wordt de
voorwaarde gesteld dat hij zich zal oefenen in de muziek en de repetities van het ‘musiq collegie’ zal bijwonen.
Vuil
Cornelis krijgt met zijn echtgenote Roelina Peerlcamp en hun kinderen
de beschikking over de ambtswoning aan de voet van de toren. In 1776
bevindt zich deze in zo’n slechte staat dat Auwerda het stadsbestuur
vraagt om verbetering. De voogden van de Martinikerk krijgen van burgemeesters en raad toestemming er iets aan te doen. Dat dit hard nodig
is, blijkt op 7 september als zij ‘in de beddeschotten ongedierte van
wandluisen’ aantreffen. Overigens valt op de netheid van Cornelis Auwerda ook wel wat aan te merken. Die mening hebben in elk geval de
burgemeesters en raad, die hem een reprimande geven wegens het
‘vervuilen’ van de toren.
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Geklop
De ernstigste aanvaring met het stadsbestuur doet zich voor in 1782.
Op zaterdag 15 juni van dat jaar hoort raadsheer Wolthers bij een bezoek aan de Martinikerk ‘geklop’. Hij begeeft zich naar de torenwachterswoning, waar hij de oorzaak ontdekt. Cornelis Auwerda is aan het
hakken in de westelijke pilaar van de kerk.
Maandags meldt Wolthers het geconstateerde in de vergadering van
burgemeesters en raad. Deze besluiten dat burgemeester Trip en zijn
‘adsessoren’ nader onderzoek zullen instellen. Op donderdag 4 juli
rapporteren zij dat Auwerda van zijn woning naar z’n ‘boegje’ een
opening had ‘doorgehakt’ en ‘verdiept’. Volgens Trip en zijn assistenten heeft dit geleid tot een ‘markelijke verzwakking van het gebouw’.
Uiteraard besluit het stadsbestuur het gat ‘weder als voren hegt en digt
te laaten toemetselen’. Verder krijgt de boekhoudend voogd opdracht
Auwerda het komende kwartaal ‘twee ducatons’ te korten, wat neerkomt op ongeveer een vijftigste deel van zijn jaarsalaris.
Opvolger
Tot slot krijgt de torenwachter te horen dat hij zich voortaan
‘stiptelijk’ heeft te gedragen en bij de eerstvolgende ‘gefundeerde
klagte’ zijn biezen kan pakken. Auwerda doet zijn best en hoeft niet te
worden ontslagen. Met hulp van twee zonen blijft hij tot zijn dood in
1808 als torenwachter in functie. Dan wordt hij opgevolgd door zijn
tweede zoon Petrus, die bij zijn doop vreemd genoeg ‘Hofman’ als
tweede voornaam heeft gekregen. Petrus Hofman Auwerda houdt het
minder lang vol dan zijn vader doordat hij in 1826 overlijdt als gevolg
van de dan heersende malaria-epidemie, de zogeheten ‘Groningerziekte’.
Bron: https://www.deverhalenvangroningen.nl

Een man komt met zijn fiets aan op het Binnenhof en
parkeert zijn fiets tegen de muur van het parlement.
Onmiddellijk komt er een agent aan en zegt met
strenge stem: "Je kan je fiets hier niet plaatsen, dit is
het parlement. Hier komen de koning, de ministers,
de volksvertegenwoordigers, de senatoren en andere
politici langs."
De man bekijkt de agent van kop tot teen en antwoordt: "Maak je geen zorgen ik doe hem wel op
slot......"
Bron: https://www.moppen.nl/Flauw
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Opinie: Straf samenwonen niet af met de
Kostendelersnorm
Een lagere uitkering als je met meerdere volwassenen in één huis
woont, zoals nu al in de bijstand geldt,
leidt ertoe dat mensen in de armoede
belanden en soms zelfs op straat terechtkomen. Afschaffen dus, bepleiten
Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB, Kitty Jong van
vakbond FNV en Lucía Lameiro
García van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten.
Zes jaar na het invoeren van de kostendelersnorm zien we de effecten:
meer armoede. Het slechtste dat er nu kan gebeuren, is dat de maatregel overeind blijft, en ook ingevoerd wordt voor álle AOW’ers. Want
dan is de sociaal-economische ramp helemaal niet te overzien.
De kostendelersnorm is een bezuinigingsmaatregel. De regel werd in
2015 ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met
meerdere volwassenen in één huis woont. Je volwassen zoon of dochter boven de 21 jaar, je broer of zus, je oude oom of tante, vader of
moeder. Hoe meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager de uitkering. Het idee erachter is dat je kosten kunt delen als je samen een
huishouden gaat vormen.
Dit blijkt niet zo simpel te zijn. Het rapport Kansrijk Armoedebeleid
laat zien dat de financiële voordelen van samenwonen vaak veel te
ruim worden ingeschat. Met als gevolg dat meer mensen in de armoede belanden en soms zelfs op straat terechtkomen, omdat vrienden hen
geen onderdak durven bieden uit angst gekort te worden.
Mantelzorgboete
Voor de grote groep gepensioneerden met volledige AOW werd de
norm destijds, na zware maatschappelijke druk, geschrapt. Over de
‘mantelzorgboete’ die ouderen zou korten op hun AOW was terecht
veel te doen, mede omdat het mensen ontmoedigt om hun oudere familieleden in huis te nemen om voor hen te zorgen. Ook zet het een
streep door nieuwe woonvormen met een groep AOW’ers bij elkaar
(denk bijvoorbeeld aan een seniorenhofje).
18

Het onderwerp is actueel tijdens deze verkiezingen. Sommige partijen
pleiten voor het afschaffen van de kostendelersnorm en hebben daarvoor
ook voorstellen gedaan in de Tweede Kamer. Wethouders van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam stellen dat de kostendelersnorm
de woningnood verergert. Ze willen de maatregel vervangen door alternatieven. Geen enkele partij heeft in haar verkiezingsprogramma staan
dat ze vasthouden aan de kostendelersnorm of deze zelfs voor de AOWers gaan invoeren. En dat is logisch: impopulaire maatregelen staan
doorgaans niet in verkiezingsprogramma’s, en gepensioneerden vormen
een grote kiezersgroep. De invoer destijds was ook geen wens die voortkwam uit verkiezingsprogramma’s, maar uit de onderhandelingen.
Nu er in de coronacrisis zoveel overheidsgeld wordt uitgegeven, zoeken
politieke partijen naarstig naar nieuwe, extra mogelijkheden om geld te
besparen. Politieke partijen kijken daarbij graag naar het Centraal Planbureau. Dat heeft destijds op verzoek van het ministerie van sociale zaken de kostendelersnorm voor gepensioneerden doorgerekend en ziet
daarin geen bezwaar voor het invoeren. Het levert miljoenen op voor de
staatskas.
Meergeneratiewoning
Maar het zet meteen een streep door bijvoorbeeld een meergeneratiewoning. Een toekomst die veel families graag willen, waarin voor elkaar
gezorgd wordt, zal door de kostendelersnorm niet meer financieel haalbaar zijn.
Het zou te gek voor woorden zijn als de kostendelersnorm in de bijstand
overeind blijft en voor álle AOW’ers wordt ingevoerd. Een maatregel
waartegen enorme weerstand bestaat komt dan alsnog op de onderhandelingstafel. En dat in een tijd dat we juist willen aanmoedigen dat we
meer zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar.
Het laatste wat je wilt, is dat ouders en hun volwassen kinderen of familieleden die graag bij elkaar willen wonen voor gezelschap en zorg, hiervoor terugschrikken vanwege de kosten. Of nog erger, dat degenen die
er desondanks toch voor kiezen, in financiële problemen komen.
Daarom onze oproep: schaf de kostendelersnorm in de bijstand af, en
voer hem via de achterdeur van de onderhandelingen voor geen enkele
groep in.
Bron: kbo-pcob.nl
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Even nadenken!

Filippine-juni-puzzel 2021.
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Beste puzzelaars en puzzelaarsters,
De cijfers in de puzzel geven bepaalde letters aan die u
kunt gebruiken voor de oplossingsregel.
Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
De cijfers in de grijze kolom hebben géén betrekking
op letters.
Omschrijvingen voor deze filippine vindt u op blad 17.
Bijbelse namen volgens de Nieuwe Bijbelvertaling, mei 2005.
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Omschrijvingen:
1 Bedehuis.

9

Heilig ontzag.

2 Ons land.

10 Voorjaar.

3 Alpenbloempje.

11 3e Bijbelboek.

4 Carillonbespeler.

12 Stamvader van de Israëlieten.

5 Lastdier.

13 De ongelovige ....

6 6e maand.

14 Schriftelijk verslag.

7 Dunne mist.

15 Altijd durend.

8 Man van adel.

16 Kort samengevat.

Oplossingsregels:
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De oplossing kunt u insturen tot 1 juli 2021 naar:
Arend Schoenmaker. Kremersheerd 204. 9737 PH Groningen
of per E-mail: 33.trein@gmail.com
Er zijn weer drie mooie prijzen beschikbaar gesteld!

Wij wensen u veel puzzelplezier!
Omdat er helaas geen enkele oplossing is ingestuurd voor de
april-puzzel, zijn er deze keer geen prijsjes uitgereikt.
Oorzaak was een onjuiste overname van het origineel door de drukkerij; hierdoor was het niet mogelijk de oplossingsregel in te vullen.
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Als je een hoge bloeddruk hebt dan zal
je niet zo snel naar het zoutvaatje grijpen en al helemaal niet naar een zakje
zoute drop. Want dat staat bomvol van
het zout toch?
Als je het aan je nieren hebt of een hoge bloeddruk hebt dan zal je eerder een
graai in een zak zoete drop doen.
Want, er zit natuurlijk veel meer zout in zoute drop dan in zoete drop.
Nou, ga daar maar niet vanuit. Drop is verreweg het meest populaire
snoep van Nederland, per jaar eten we er met zijn allen wel 32 miljoen
(!!!) kilo van. Dropveters, autodrop, honingdrop en lekkere zoute drop:
wij lusten het wel! Het zal je dan ook verbazen dat er in zoete drop
méér zout zit dan in zoute drop. In zoete drop zit 200 milligram zout
(natrium) per 100 gram drop, terwijl zoute drop 150 milligram zout per
ons bevat. Zoete drop smaakt alleen zoeter omdat er ook nog eens veel
meer suiker aan toe wordt gevoegd om de zoute smaak te verdoezelen.
Dubbel slecht dus! Het zout in drop is trouwens niet de boosdoener
voor je bloeddruk, het is een stofje genaamd glycyrrhizine, een bestanddeel van het zoethoutwortelextract. Hierdoor ga je meer vocht
vasthouden en kan je bloeddruk hoger worden. Het glycyrrhizinegehalte is in zoute drop hoger.
https://www.tipsenweetjes.nl

Er is een nieuwe vorm van WhatsAppfraude opgedoken. Ditmaal
doen criminelen zich voor als benzinepomphouder.
De brancheclub Beta van tankstationhouders heeft klachten ontvangen
van mensen die zijn opgelicht. Zij krijgen van de fraudeurs een appberichtje, dat waarschuwt dat ze hebben getankt zonder te betalen. Uiteraard met een exorbitant betaalverzoek.
Volgens Beta komt dit omdat er in maart een datalek was, waarbij van
veel autobezitters het telefoonnummer op straat belandde. Deze informatie wordt nu dus gebruikt om mensen te benaderen met een onzinverhaal over niet betaalde benzinerekeningen. Er wordt net gedaan alsof het bericht van een tankstation komt.
Beta benadrukt dat tankstations nooit op deze manier contact zoeken
met klanten. Pomphouders hebben geen toegang tot uw adres of telefoonnummer, zelfs niet via uw kenteken. Bent u op deze manier opgelicht, neem dan vooral contact op met de politie: de pomphouder kan
er helaas helemaal niets aan doen.
Bron: Telegraaf
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Senioren geven 150 tegelwijsheden aan
Tweede Kamerleden

Maar liefst 150 tegelwijsheden, opgeschreven door senioren, worden
aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Spreuken als “De
jongeren van vandaag zijn de ouderen van morgen” en “Zelfs de
wijste uil was vroeger een uilskuiken” sieren binnenkort de werkkamers van politiek Den Haag.
De tegels zijn een initiatief van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur: “Het afgelopen jaar liet maar weer eens
zien dat er veel over senioren wordt gesproken, en niet zozeer met.
Terwijl er zoveel belangrijke besluiten genomen moeten worden. Denk
aan de woningbouw, zorg en pensioenen. Dan is het goed dat er voor
alle Kamerleden een geheugensteuntje straks aan de muur prijkt dat
laat weten dat de senioren er ook nog zijn.”
Fractievoorzitters
Voor alle Kamerleden is er een uniek tegeltje beschikbaar. Alleen de
fractievoorzitters krijgen eenzelfde tegel, met de tekst “Levenswijsheid
van de ouderen is het kapitaal van de samenleving” erop. Deze tekst is
van de 83-jarige Catharine Schimmelpennink. Haar tegelwijsheid werd
als winnaar gekozen, uit de vele honderden inzendingen die KBOPCOB kreeg na een oproep hiervoor. Schimmelpennink: “Het is veel
meer dan een tegeltjeswijsheid. Het gaat om de vraag erachter: hoe
maak je dit kapitaal van de ouderen vruchtbaar? Wijsheid wil gedeeld worden, doe je dat niet, dan
droogt het op.”

Uitdelen
Op dinsdag 11 mei worden de tegelwijsheden uitgedeeld aan de
Tweede Kamer. De eerste tegels
worden in ontvangst genomen
door vertegenwoordigers van
VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, Volt en Fractie Den
Haan.
Bron: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws
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Een makkelijk recept voor de zondagmiddag: rijstecake
De meesten van ons kennen wel rijstevlaai, die heerlijke Limburgse
vlaai. Maar door het deeg van de vlaai vind ik hem zelf wel wat machtig. Onderstaand recept is een variant daarop en is gauw te maken.
250 g melkrijst
1 liter halfvolle melk
100 g suiker
1 eetlepel citroenrasp
1 zakje vanillesuiker
100 g gemalen amandelen
4 eieren
poedersuiker
een beetje boter/margarine om de cakevorm in te vetten
bakpapier
De melkrijst met 2 eetlepels suiker, de citroenrasp en de vanillesuiker
in een pan mengen en aan de kook brengen. Ongeveer drie kwartier
onder af en toe roeren zachtjes laten koken. Daarna een beetje laten
afkoelen. De oven ondertussen voorverwarmen op 180 graden, de cakevorm invetten en bekleden met het bakpapier.
De rest van de suiker mengen met de gemalen amandelen. De eieren
loskloppen en samen met het suiker-amandelmengsel door de rijst spatelen. Het mengsel in de cakevorm overdoen, bakpapier dat boven de
cakevorm uitsteekt wegknippen!
Ongeveer 35-40 minuten in het midden van de oven bakken. Als de
cake aan de bovenkant te donker dreigt te worden, afdekken met aluminiumfolie.
De rijstecake uit de oven halen, laten afkoelen, storten en bestrooien
met poedersuiker.
Eet smakelijk!
Sylvia Oosterhuis

KBO-PCOB Presenteert: Vera Verrast
15-04-2021
Elke maand rond de 15e een nieuwe vlog van (oud)journaliste en presentatrice Vera van Brakel op ons Youtube kanaal. In deze filmpjes
praat Vera met (bekende) senioren over wat hen verrast, de titel van
de serie is dan ook ‘Vera Verrast’. We wensen u veel kijkplezier!
Op deze pagina zullen wij elke maand een link plaatsen naar de nieuwe vlog.
Bekijk vlog 9, Vera Verrast met Willeke Alberti
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-vera-verrast/
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Berkenflat in Groningen straks volledig verwarmd
met water van Datacenters
De Berkenflat van de Christelijke Woningstichting Patrimonium gaat van
het aardgas af. Het enorme complex wordt aangesloten op het warmtenet
van WarmteStad.
Dit sluit aan bij de visie van Patrimonium om haar vastgoed in stappen
CO2-neutraal te maken. De bewoners zijn akkoord gegaan met de voorgestelde plannen om over te stappen op het warmtenet van WarmteStad.
De markante flat, nabij het winkelcentrum in Selwerd, gaat van individuele cv-ketels collectief over naar het warmtenet van WarmteStad. De woningen worden daarnaast ook gasloos door over te stappen op elektrisch
koken. In juni zal worden gestart met de werkzaamheden.
Warmtenet
In de toekomst worden in Groningen meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven uit het noordwesten van de stad Groningen duurzaam verwarmd met het warmtenet van WarmteStad. Deze is inmiddels
meer dan vier kilometer lang en wordt dit jaar verder uitgebreid in Selwerd.
Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035
volledig CO2 neutraal te zijn.
Restwarmte van datacenters
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm
water doorheen stroomt. Ons warmtenet zal verwarmd worden door restwarmte van datacenters. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte
benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met
groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met
behulp van warmtekrachtkoppeling. Via het warmtenet wordt uiteindelijk
een hoeveelheid warmte geproduceerd die genoeg is voor de behoefte
van meer dan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de
noordelijke wijken van Groningen. Leveranciers van de restwarmte zijn
de datacenters Bytesnet en QTS (voorheen TCN), beide gevestigd op
Zernike Campus. Met beide partijen zijn contracten getekend. Uiteindelijk zal het warmtenet een CO₂-besparing opleveren van minimaal 55%
ten opzichte van de oorspronkelijke uitstoot.
Meer informatie: https://warmtestad.nl
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Het droevige einde van de loopbaan van herbergier
Wilhelm in Groningen in 1683
Het leven van horecaondernemers was in vroegere eeuwen
soms ook al zwaar. Soms hadden ze pech en was het overmacht. Maar soms lag het ook
puur aan henzelf. Daarvan is het
verhaal over Wilhelmus Witmarius een goed voorbeeld. Hij was
in 1671 vanuit Zuidhorn naar
Groningen verhuisd en werd hier door het gilde toegelaten als herbergier.
Om toe te treden tot een gilde moest je het ‘klein borgerrecht’ van de stad
bezitten. Aan het hoofd van een gilde stond een Olderman en verder zaten
er Heuvelingen in het bestuur. De herbergiers en biertappers waren ook
verenigd in een gilde.
Op 14 november 1671 vraagt Wilhelmus Witmarius, herbergier te Zuidhorn het burgerschap ‘klein borgerrecht' van Groningen en de toetreding
tot het herbergiersgilde aan:
Op de requeste van Wilhelmus Witmarius geboortich van Zuithorn, om te
hebben het cleijn borgerrecht deser Stadt beneffens de harbargiers gilde.
Hij wordt op 28 november 1671 toegelaten tot het volle gilde en betaalt
het daarvoor verschuldigde admissiegeld. Wilhelmus Witmarius en zijn
vrouw Margareta Quade huren een huis met tuin en de daarbij behorende
Herberg De Vonck in de Brugstraat te Groningen. Wilhelmus wordt in
1677 Heuveling en in 1680 staat hij vermeld als Olderman in het Herbergiersboek. Maar door een misstap belandt Wilhelmus in de gevangenis in
de A-poort. Op 24 juni 1683 doet hij een verzoek aan de Borgemeesteren
ende Raadt om op borgtocht vrij te komen uit de gevangenis. Dit lukt
hem. Hierna wordt hij niet meer genoemd in het herbergiersboek. Het is
niet bekend wat er verder van hem of van zijn vrouw is geworden.
Groningse penning van het herbergiers- en tappersgilde
Elk gildelid bezat een penning, als bewijs van lidmaatschap. Deze penning kon gemaakt zijn van zilver,
brons, koper, tin of lood. De gildepenning droeg men
bij gemeenschappelijke maaltijden, vergaderingen en
begrafenissen.
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Gildeboek
In de gilderolle, hier links afgebeeld, ook wel gildeboek genoemd, stonden alle regels en
plichten voor de gildeleden. Zo
werd er toezicht gehouden op
de kwaliteit van producten,
werktijden, lonen en prijzen. De
gildeleden beschermden daarnaast de gezamenlijke belangen. Het gilde had ook een sociaal karakter en voorzag in de
zorg voor weduwen en wezen,
de nabestaanden van vakbroeders. Ook op politiek vlak speelden gilden vaak een rol van betekenis. De herbergiers en tappers hadden een
gilderolle met zilverbeslag.
Bierklok
De Burgemeesters en Raad stelden rechten en plichten op voor alle
gilden en bestuurden mee. Vanaf 1425 luidde bijvoorbeeld de klok
nummer 13 van de Martinitoren in de avond. De ‘ruimstraatklok’ (ook
wel ‘bierklok’ genoemd) gaf dan aan, dat de herbergiers hun herberg
moesten sluiten. Deze klok werd ook als alarmklok gebruikt.
Maak Geschiedenis - Groninger Archieven
Dat is allemaal terug te vinden in de Groninger Archieven. Daar hebben ze een prettig leesbaar overzicht met anekdotes over tal van ontwikkelingen of personen uit vroegere eeuwen waar het stadsbestuur
mee te maken heeft: het ABC van het Stadsbestuur. Onder de letter H
is er aandacht voor de beroepsgroep van de herbergiers, geschreven
door Emmy Woldring, redactielid Open het Stadsbestuur.
Met het Maak Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur komen medewerkers van de Groninger Archieven regelmatig verrassende zaken
tegen die eeuwenlang met ganzenveer en kroontjespen door het Groninger stadsbestuur aan het papier werden toevertrouwd. Met het ABC
volgen de Groninger Archieven wekelijks een letter van het alfabet en
verbinden daaraan een bekende of veelvoorkomende term uit het archief van het stadsbestuur van 1594 tot 1815. Als u internet heeft, dan
kunt u op https://www.groningerarchieven.nl hier meelezen.
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Ontdek de Groninger geschiedenis bij de Groninger Archieven. Vind
onder andere historische administraties uit stad en provincie Groningen en personen online (en mogelijk later ook weer in de studiezaal).
Gebruik ons archiefmateriaal, de afbeeldingen, films, kranten en
meer.
Sylvia Oosterhuis
Bron: Groninger Internet Courant d.d. 5 mei 2021

Uitstel: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak

10-05-2021

Vandaag stelde minister Koolmees de Tweede Kamer op de hoogte van de vertraging in
de uitwerking van het pensioenakkoord. De
grote hoeveelheid reacties op het consultatiedocument en de taaiheid van een fors aantal
nog door te hakken knopen maakten dat
noodzakelijk.
KBO-PCOB, net als ANBO en Koepel Gepensioneerden, begrijpt het
besluit tot uitstel. Wel is het jammer dat met dit uitstel de onzekerheid,
zeker ook onder gepensioneerden, nog verder toeneemt. Met als risico
dat het draagvlak onder veranderingen in ons pensioenstelsel navenant
afneemt. Een risico dat de minister zich moet aanrekenen.
De organisaties van senioren betreuren het in dat kader vooral dat de
minister geen besluit heeft genomen dat het mogelijk maakt de pensioenen na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren (verhogen met de inflatie).
1700 miljard euro
Na jaren van koopkrachtverlies moet juist ook in de aanloop naar een
nieuw stelsel de beloofde indexatie van pensioenen in beeld komen.
Ook tegen de achtergrond van het feit dat de pensioenen de afgelopen
jaren zo’n 20% zijn gaan achterlopen op de inflatie, terwijl het vermogen van pensioenfondsen in dezelfde periode fors is toegenomen.
Dat bedraagt inmiddels ongeveer 1700 miljard euro.
KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden roepen de minister
en de Tweede Kamer dan ook op om indexatie mogelijk te maken en
zo de belofte van een ‘koopkrachtig pensioen’ na te komen!
Bron: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws
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Wat is er anders aan het vrouwenhart?

Dagelijks sterven meer vrouwen dan mannen aan een hartziekte.
Wat weten we over de verschillen tussen het mannen- en vrouwenhart?
Vaten verstopt of verkrampt
Normaal gesproken krijgt je hartspier zuurstofrijk bloed via de kransslagaders. Deze vaten rond het hart vertakken zich in kleine vaten en tenslotte in minuscule haarvaatjes. Als
de toestroom van zuurstofrijk bloed belemmerd wordt, zorgt dat voor klachten zoals pijn
op de borst. De medische term hiervoor is angina pectoris of hartkramp. Als de bloedstroom helemaal stopt, is er sprake van een
hartinfarct. Mannen met dit soort hartklachten hebben meestal aderverkalking in de grote kransslagaders. Bij 75 tot 80% van de mannen met
angina pectoris is de oorzaak te vinden in het dichtslibben van deze
grote vaten. Bij vrouwen zit dat anders. Bij hen is meestal pas op latere
leeftijd, boven de 70, sprake van aderverkalking van de grote vaten.
De verkalking zit bij hen op middelbare leeftijd (40-70 jaar) vaker verspreid in de kleinere vaten. Deze zijn te klein om dicht te slibben, maar
ze worden wel stugger. Dit kan voor vaatkramp zorgen. Bij vrouwen
wordt angina pectoris voor 80 tot 90% veroorzaakt door kramp in de
grote en kleine (haar)vaten.
Stevige pijn op de borst of zeurende pijn die in golven komt
Mannen met een zuurstoftekort in het hart krijgen pijn op de borst, ze
trekken bleek weg of ervaren een uitstralende pijn naar de kaken.
Vrouwen met vernauwde kransvaten hebben vaak dezelfde klachten.
Maar bij de meerderheid van vrouwen met een hart met zuurstofgebrek gaat het dus om vaatkramp. Dan treden er andere klachten op, die
ook meer in golven komen. Denk aan benauwdheid, een zeurend gevoel op de borst, alsof er een olifant op zit, of pijn die uitstraalt naar de
oksel of tussen de schouderbladen. Vrouwen met dit probleem maken
vaak ’s avonds ter verlichting alvast hun beha los. Ze voelen zich een
beetje misselijk of zijn extreem moe na een drukke dag. Dit kan problemen geven op het werk, waardoor het probleem soms voor een burn
-out wordt aangezien. Ook worden de klachten soms in verband gebracht met de overgang. De ene week geeft het meer klachten dan de
andere.
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Vaak komen bij deze vrouwen hart- en vaatziekten in de familie voor,
hebben ze jong migraine gehad (nog voor de overgang) of hadden ze
tijdens zwangerschappen een hoge bloeddruk.
Hartcatheterisatie of CT-scan
Verkrampte vaten vragen een andere diagnostiek dan dichtgeslibde vaten. De fietstest wijst bijvoorbeeld vaak niks uit. De
hartcatherisatie die bij mannen de vernauwde kransvaten goed in beeld brengt, is bij
problemen in het vrouwenhart moeilijker te
lezen voor de cardioloog. Een CT-scan kan
het risico op hartproblemen bij vrouwen
beter in kaart brengen. Het echo-onderzoek
is eveneens een goede manier om de vaatproblemen bij vrouwen in
kaart te brengen. De eerste stappen in de behandeling zijn hetzelfde als
bij mannen: een gezonde leefstijl en indien nodig risicofactoren als
hoog cholesterol, hoge bloeddruk of diabetes aanpakken. De medicijnen van voorkeur zijn echter anders. Voor vrouwen is het dus verstandig om een cardioloog op te zoeken die is gespecialiseerd in het vrouwenhart.
Bron: https://www.plusonline.nl

Wist je dat...
je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag rondpompt ?
Een vrouw heeft gemiddeld 4,5 liter
bloed door haar lichaam stromen, bij
een man is dit 5,6. Om in één dag
8000/9000 liter bloed door je hart te
laten stromen werkt het hart erg
hard. Het moet ongeveer 6 liter bloed
per minuut door je hart laten gaan. Je
hart is ook de enige spier in je lichaam die nooit vermoeit raakt. Wist
je dat je hart ook buiten je lichaam nog blijft kloppen? Je hart beschikt
over een eigen elektrisch systeem dat blijft kloppen zolang het zuurstof
krijgt.
Bron: https://www.knups.nl/wistjedat
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Ouderenzorg nu en in de toekomst
De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen van
2018 aan de regering gevraagd om de gevolgen van veranderingen in de
omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in
kaart te brengen. Op verzoek van de regering heeft het NIDI (het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) in samenwerking met het
CBS dit onderzoek uitgevoerd onder de titel ‘Verkenning Bevolking
2050’. Half april 2021 verscheen het eindrapport ‘Bevolking 2050 in
beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen’ waarin wordt beschreven aan
de hand van acht bevolkingsvarianten wat de mogelijke gevolgen zijn
van de veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking en de
daarmee samenhangende zorgvraag. Het lijkt er op dat richting 2040 het
aantal 65plussers groeit van ruim 3 nu naar bijna 5 miljoen, zie onderstaand staatje.
heden
2040
Aantal senioren 65-100 jaar

3.392.555

4.700.000

Aantal senioren stad Groningen
Aantal mensen met dementie

34.173*
290.000

500.000

Aantal 90-plussers

156.544

340.000

Aantal zorgmedewerkers en welzijn

1.420.000

Benodigde verpleeghuisbedden

135.000

2.000.000 (1 op
4 is nodig)
261.000

Aantal mantelzorgers

10 per patiënt

4 per patiënt

*In 2010 telde Groningen nog 26.551 senioren, dat is een toename van 7.622
personen.
Maar er is een groot verschil tussen senioren. Waar de één nog lang actief is, heeft de ander een toenemende zorgbehoefte. Senioren moeten
zeker niet gezien worden als last, maar vervullen een waardevolle rol in
onze samenleving en zijn van grote maatschappelijke betekenis. Het
aantal professionals in de zorg groeit niet of nauwelijks. Het aantal mantelzorgers neemt in de toekomst fors af. Als de huidige ontwikkelingen
doorgaan en we nemen geen actie, dan zou in 2040 één op de vier werknemers in de zorg moeten werken. Daar is geen personeel voor, dus dat
moet anders. Alleen in de ouderenzorg komen we nu al 63.000 medewerkers tekort. Er is verloop van personeel dat je juist graag vast wilt
houden.
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Halverwege 2020 werkten iets meer dan 1,5 miljoen mensen in zorg en
welzijn, ruim 15 procent van alle werkenden (bron CBS).
Het personeel bestaat voor een groot deel uit vrouwelijke medewerkers
in deeltijdbanen waarvan 60% 25 uur of minder werkt (bron CNV
Zorg&Welzijn). In lijn met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is in
de sector sprake van vergrijzing. Er zijn meer mensen nodig om de
zorg te kunnen verlenen, maar daarnaast gaan ook meer zorgmedewerkers met pensioen. In Nederland is een groeiend aandeel van de toekomstige werkenden hoger opgeleid. In veel gevallen kiest men dan
niet voor de zorgtaken die in verpleeghuizen of bij mensen aan huis
worden verleend. Op het gebied van opleiden, o.a. door EVC-trajecten
(Erkenning Verworven Competenties) en door meer maatwerk te bieden vanuit ROC’s in samenwerking met werkgevers ligt hier een grote
opgave.
In lijn met het beleid van voorgaande regeringen, maar ook vanuit de
wens van de meeste senioren blijft men zo lang mogelijk thuis wonen.
Als mensen ouder worden, nemen fysieke beperkingen, maar ook psychogeriatrische problematieken sterk toe. In 2040 hebben 5,5 miljoen
Nederlanders twee of meer chronische aandoeningen. Het SCP heeft
onderzocht hoeveel mensen mantelzorg leveren: ongeveer 35% van de
16-plussers (ca 5 miljoen mensen). Mantelzorgers helpen met allerlei
zaken zoals vervoer naar het ziekenhuis, huishoudelijke taken, gezelschap, persoonlijke verzorging (bron: Movisie8 ). De verwachting is
dat in 2040 het verlenen van mantelzorg steeds meer door ouderen
wordt gedaan en dat het aantal mantelzorgers zal dalen naar ongeveer
drie per zorgvrager. Ouderen die het zich kunnen veroorloven zelf zorg
te regelen, zullen de schaarste voor de anderen verhogen. Als we de
uitdagingen even onder elkaar zetten dan levert dat een mooi rijtje op
van zaken waarmee we aan de slag zullen moeten:
- Vergrijzing
- Dalend arbeidspotentieel
- Verloop zorgmedewerkers
- Onvoldoende geschikte woningen
- Onvoldoende verpleeghuisbedden
Gezien het voorgaande zal het niet moeilijk zijn om te duiden dat we
met elkaar voor een behoorlijke opgave staan. Het is duidelijk dat er op
meerdere fronten actie genomen moet worden. Op het gebied van woningbouw, maar ook als het gaat om wetgeving als Wmo en WLZ die
nu zeker ook voor senioren een forse belemmering kunnen betekenen
om de benodigde en gewenste zorg te krijgen, staan we met elkaar
voor een grote uitdaging.
Bron: Thematisch Netwerk Senioren VVD
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Computer Vragende Wijs (197) (juni. 2021)
Vorige keer zijn wij gestopt bij de beschrijving van het scherm en wat
er allemaal te zien is bij het weergeven van een video, die wij met behulp van een gegeven code zelf hebben opgevraagd.
De nummers1 t/m 8 hebben wij daar besproken.
9. 1e symbool onderaan op het scherm,
van rechts, is voor de weergave van het
volledige scherm of kleiner.
2e symbool, van rechts, is voor theatermodus = klein, of standaardmodus = groot. 3e symbool van rechts niets aan doen want dan is de
huidige video gewijzigd! (Probeer toch maar eens!)
10. Het tandwiel (4e van rechts). Klik hierop voor drie mogelijkheden:
Aantekeningen : Zet op grijs naar links, met de muis.
Afspeelsnelheid: Normaal is goed.
Kwaliteit: Zet dit op Automatisch, maar HD is iets beter; probeer
maar eens.
11. Het 5e symbool van rechts kent twee standen: 1e met klein
driehoekje naar rechts, en betekent dat aan het eind van de huidige
video er nieuwe opnames te zien zijn, die wel iets te maken kunnen
hebben met de afgespeelde video. Wat dat wordt, is niet duidelijk.
Ik zet deze schuif altijd op || omdat dan de video stopt aan het einde
van het gekozen nummer.
U ziet daarna vaak nog keuzeprogramma’s, die u zelf kunt kiezen.
Tip: Als u de lopende video even wilt stoppen, om bv. een foto te maken en of een tekst te noteren, dan kunt u eenvoudig met de muisaanwijzer even midden op het scherm klikken.
De video daarna weer starten, even klikken in het midden van het
scherm, en de opname gaat weer verder.
“Moet ik bij het kijken naar een video steeds weer de code intypen?”
vroeg een lid. Nee dat is niet de bedoeling; in de eerste aflevering van
deze serie heb ik voorgesteld een tabel te maken. Zie hieronder:
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.

Graag tot een volgende keer over het werken met deze code-tabel.
© Arend Schoenmaker, Ambassadeur SeniorWeb.
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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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Wetsvoorstel samenwerking ouderenzorg sympathiek,
maar nog niet voldoende
30-04-2021
De bedoelingen van het conceptwetsvoorstel zijn zonder meer sympathiek. Het idee van de wet die minister De
Jonge (VWS) wil indienen is dat de samenwerking tussen organisaties in de verschillende onderdelen (‘domeinen’) van de ouderenzorg verbetert. Of het ingewikkelde plan
er daadwerkelijk toe gaat leiden dat er meer
en beter wordt geïnvesteerd in preventieve maatregelen waardoor senioren langer thuis kunnen blijven wonen, moet echter nog blijken.
Dit heeft KBO-PCOB deze week naar voren gebracht in reactie op
een internetconsultatie over het voorstel. Gemeenten worden er nog
te weinig toe aangezet om hun ondersteuning aan senioren te verbeteren.
Schotten zitten goede zorg in de weg
Belanghebbenden konden tot 20 april hun mening kenbaar maken aan
het ministerie van VWS over een ontwerp–wetsvoorstel van minister
De Jonge om te komen tot domein-overstijgende samenwerking in de
langdurige zorg. Ouderen ondervinden er al jaren hinder van dat
de langdurige zorg is opgesplitst in verschillende onderdelen (‘domeinen’), die worden uitgevoerd door verschillende organisaties: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door gemeenten,
de wijkverpleging door ziektekostenverzekeraars en de Wet langdurige
zorg (Wlz; hieronder vallen de verpleeghuizen) door zorgkantoren.
Omdat deze organisaties in de zorg vastzitten aan de belangen en verplichtingen binnen hun specifieke domein, is er te weinig aandacht
voor het bredere belang van senioren. Ouderen hebben dikwijls te maken met verschillende vormen van zorg vanuit de diverse domeinen,
die helaas te weinig op elkaar aansluiten. Dit wordt ook
wel ‘schottenproblematiek’ genoemd. Preventieve investeringen die
mensen kunnen helpen langer thuis te blijven wonen, komen hierdoor
bijvoorbeeld onvoldoende van de grond. De uitvoeringsorganisaties in
de zorg hebben er ofwel geen financieel belang bij om hier geld in te
steken, ofwel zij mogen hier volgens de wet niet eens in investeren.

Goed dat er een voorstel ligt
Het ontwerp-wetsvoorstel van minister De Jonge is bedoeld om iets aan
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dit probleem te doen – alleen dit al verdient naar de mening van KBOPCOB waardering. De minister stelt onder andere voor om voortaan
toe te staan dat zorgkantoren samen met andere partijen mogen investeren in zorg buiten hun eigen Wlz-domein. De gedachte is dat ouderen op die manier in staat worden gesteld langer op een goede manier
thuis te blijven wonen, buiten de Wlz.
Laat ook gemeenten alles uit de kast halen
Maar hoewel de bedoelingen goed zijn, heeft KBO-PCOB twijfels over of het ingewikkelde plan de zorg ook echt in beweging
zet. Marcel Sturkenboom (directeur KBO-PCOB): “Gemeenten halen
nog lang niet alles uit de kast om thuiswonende senioren te ondersteunen. Waarom belonen we gemeenten niet als dit tot goede resultaten
leidt, en rekenen we ze er niet op af als ze het laten afweten?” Het
wetsvoorstel richt zich nu nogal eenzijdig op het betrekken van zorgkantoren.
Hoe verder?
Minister De Jonge heeft zijn wetsvoorstel over domein-overstijgende
samenwerking nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Het ministerie van VWS gaat nu eerst kijken naar de reacties die zijn binnengekomen van maatschappelijke organisaties, waaronder KBO-PCOB.
Bron: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws
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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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