
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

september 2021 
 

S a m e n z a n g 1. sept. 2021 
 

Onlangs waren wij op familiebezoek in een dorp aan de Gelderse Vallei. 
Hoewel wij elke zondagmorgen, via de pc, de plaatselijke kerkdienst 
‘on- line’ bijwoonden, was het toch een bijzondere gebeurtenis nu zelf 
weer mensen te ontmoeten, die je alleen op het scherm hebt gezien.  
 Het is hier een goede gewoonte, dat er veel gezongen wordt in de dien-
sten, en dan niet alleen uit het Liedboek, maar ook uit andere zang- en 
liederenbundels, zoals de Evangelische Liedbundel en Opwekkings-
liederen, waarbij de teksten op schermen worden geprojecteerd. 
 

 De bekende theoloog, filosoof en kerkvader Augustinus, die leefde van 
354 tot 430, had als lijfspreuk: “Zingen is tweemaal bidden”. 
Ook Calvijn, hij leefde van 1509 tot 1564, schreef in zijn ‘kerkboek’:  
“Er is in de wereld vrijwel niets dat op de gedragingen van de mensen 
zo’n grote invloed heeft, als zingen”.  
 

 Het slotlied is altijd een bekend lied, dat je de hele dag, enz. niet los-
laat. In deze dienst was dat: “Lichtstad met uw paarlen poorten” waar-
van lied 1 en 4 hier worden vermeld. 
 

 
 

                 Arend Schoenmaker. 
Via internet te zien en horen:  
www.youtube.com/watch?v=BiEyh9uMgZ4  (enter) 
 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 4. Wat een vreugde zal dat wezen, 

wond’re stad zo hoog gebouwd, straks vereend te zijn met Hem, 

nimmer heeft men op deez’ aarde, in de stad met paarlen poorten, 

ooit uw heerlijkheid aanschouwd. in het Nieuw Jeruzalem. 

(refrein:) (refrein:) 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. 

Luist’ren naar zijn liefdesstem. Luist’ren naar zijn liefdesstem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen Daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem. in het nieuw Jeruzalem. 

http://www.youtube.com/watch?v=BiEyh9uMgZ4
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Annulering ledenmiddag in september 
 

Schreef ik in de vorige Nieuwsbrief nog dat ik goede hoop had dat we in 
september weer bij elkaar kunnen komen, nu moet ik u toch meedelen 
dat we als bestuur hebben besloten dat we die bijeenkomst NIET door 
willen laten gaan. Hoewel de besmettingen momenteel lijken af te ne-
men, zien we toch steeds weer berichten dat er een toename van corona 
besmettingen is. Daarom leek het ons als bestuur verstandig om de va-
kantieperiode af te wachten, en hoe zich de lijn van besmettingen ont-
wikkelt.  
We willen graag meer zekerheid en we willen ook graag dat we bij el-
kaar aan een tafeltje kunnen zitten, dat we geen afstand hoeven te hou-
den en gesprekken met elkaar kunnen voeren.  
Misschien zal blijken dat we met ons besluit te voorzichtig zijn geweest, 
maar we willen absoluut geen risico lopen en daarom zijn we, met welis-
waar gemengde gevoelens, tot de slotsom gekomen om nog maar even-
tjes te wachten. Het zou fijn zijn als later dit jaar blijkt dat we de draad 
weer kunnen oppakken. Dan kunnen we mogelijk in oktober, november 
en december wel middagbijeenkomsten hebben. Voor de kerstviering 
op 22 december hebben we in ieder geval de kerkzaal in de Doopsge-
zinde Kerk gereserveerd en we hebben ook de toezegging van Ds. Klaas 
Oosterhuis om ons op die middag te begeleiden. 
Laten we hopen dat we het te somber hebben ingezien en dat het wel 
weer mogelijk zal zijn om elkaar als vanouds te ontmoeten in de Menno-
zaal in oktober en november. Wat zal het een feest zijn als we elkaar 
weer zien, en dat we dan ook voluit Gods lof en ere kunnen zingen met 
ondersteuning op de piano door Eeuwe Zijlstra. 
Tot het zover is wens ik u dat u gezond blijft en dat de Here u en de 
uwen beschermt. 
Namens het bestuur, 
Sylvia Oosterhuis, voorzitter 
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Naam Datum  Naam Datum 

Mw. H.E. Medendorp-
 Bulthuis 

3-september  Mw. J.A. Merema 14-september 

Mw. J. Apperloo 5-september  
Mw. F.T. Burgler-
 Klijnsma 

16-september 

Mw. L.P. Bierling - 
 Koster 

7-september  
Mw. G. Blok-
 Huiting 

16-september 

Mw. M. Boekema-
 Postma 

9-september  
Mw. L. Maurice-de 
 Deugd 

16-september 

Mw. M.H. Boksem 9-september  
Mw. J. Puite-
 Leemhuis 

18-september 

Mw. I. Visser 11-september  Dhr. K.J. de Poel 18-september 

Dhr. Tj. Toornstra 11-september  
Mw. C.G. Wiersema-
 v.d. Molen 

19-september 

Mw. G. Jonker 11-september  
Dhr. J.J.A. Ploos van 
 Amstel 

20-september 

Mw. S.F. Fiks-de Boer 11-september  Dhr. G. Dijkema 26-september 

Mw. P.A. Schaafsma 12-september  Mw. W. van der Laan 26-september 

Mw. B. van Dongen-
 Svensgaard 

13-september  Dhr. A.P. Stalman 27-september 

Dhr. H.J. Bolwijn 13-september  Dhr. L. Boiten 28-september 
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COLUMN. 
 
De zomervakantie voor Regio Mid-
den van ons land is op 30 augustus 
voorbij, de Regio Noord nam op 16 
augustus al weer afscheid van de va-
kantiesfeer. 
In de maand september zijn er geen 
public holidays, daarvoor moet je in 
de maand december zijn (Christmas 
Day). 

U moet nu natuurlijk niet denken dat u de komende 4 maanden, die in 
aantocht zijn, op uw lauweren kunt gaan rusten, denkende aan een 
soort vervolgvakantie. Nee, niks er van beste leeftijdsgenoten. 
In de maand september trekken allerlei organisaties u weer uit de rusti-
ge sfeer van veronderstelde vrijheid. 
U kunt, als uw lichaam het toe laat, weer gaan sporten. U mag, als het 
kabinet niet anders  beslist, weer met uw mede kerkmens naar de kerk 
en na afloop van de dienst los op het bekende en vaak gewenste koffie 
en of theedrinken en natuurlijk weer gezellig " keuvelen". 
Uw lidmaatschap van het PCOB zal ook haar activiteitenschema op u 
afsturen in de veronderstelling dat u in ruime mate weer mee gaat 
doen! 
Kortom, beste leeftijdsgenoten, als uw gezondheid u niet in steek laat, 
u kunt weer los. Ik bedoel daarmee  niet naar het sportcentrum of naar 
de fysiotherapeut, alhoewel je bij de therapeut ook wel meestal op een 
gevoelige manier iets wat " vast" zit, soepeler kunt krijgen. 
Neen ga meedoen aan wat u wenst en aangeboden wordt. 
Verrijk uw geest  bijvoorbeeld op een (kerkelijke) gespreksgroep en 
versterk hiermee onderlinge banden met uw leeftijdsgenoten, die ook 
iets jonger mogen zijn dan u denkt dat u bent maar soms ook ouder! 
Wie de tegenwoordige tijd wil begrijpen moet toch de geschiedenis 
bestuderen en betreffende de jeugd van tegenwoordig is het misschien 
raadzaam er bij stil te staan dat de jongeren van vandaag de ouderen 
van morgen of overmorgen zullen zijn. 
De geschiedenis bestuderen op gevorderde leeftijd kan inhouden dat 
door praten met de jongere generatie de hedendaagse ouderen be-
schouwd zullen worden als de vertaling van de voorbije tijd of te wel 
geschiedenis. 
Menig jongere is vaak meer dan normaal nieuwsgierig als opa en oma 
hun verteld hoe ze in het leven staan dan wel hebben gestaan.  
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Van de ledenadministratie 

 
 
Overleden: 
 
Dhr. J. van Dongen     Schaaksport 148 
 Mw. G.A. Langes    Schaaksport 100-102 K.4A3  
 
 

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 oktober 2021 
Graag kopij inleveren uiterlijk: 
20 september 2021 groningen@pcob50plus.nl of Uranusstraat 20 

Vooral als het gaat over de oorlogstijd en de eco-
nomische,  uit Amerika overgewaaide, crisistijd. 
Zo kan de oudere glanzen in zijn of haar rol als  
" geschiedenis" deskundige. 
De jongere van nu wordt misschien zo toch wel de 
oudere van morgen dank zij de durf en de opge-
brachte moed van opi en omi. 
Mag ik u, als het u mogelijk wordt  gemaakt, een 
vruchtbare tijd toewensen in de komende maanden. 
B F Bronsema. 
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Ledenraad  
Sinds 1 juni mag ik deel uitmaken van de landelijke Ledenraad PCOB. 
Ik vind het belangrijk om u als lid van de afdeling Groningen op de 
hoogte te houden van de zaken waarover in de ledenraadsvergadering 
wordt gesproken. Daarom vindt u hierna een terugkoppeling van de 
eerste ledenraadsvergadering die ik heb bijgewoond. Op 6 september 
vindt de volgende ledenraadsvergadering plaats. Ik zou het bijzonder 
op prijs stellen als u me informeert over onderwerpen waarover u vra-
gen heeft, of waarvan u vindt dat die moeten worden ingebracht bij de 
ledenraad.  
Sylvia Oosterhuis 
 
Terugkoppeling ledenraadsvergaderingen 11 juni 2021 
Op 11 juni hebben er belangrijke ledenraadsvergaderingen plaatsge-
vonden. Naast de besluitvorming rondom de transitie KBO-PCOB zijn 
er ook belangrijke personele wisselingen in het bestuur Unie KBO en 
de Ledenraad PCOB geweest. 
In de ochtend was de vergadering van de ledenraad Unie KBO. Daar 
zijn vier nieuwe bestuursleden benoemd. Samen met de vorige maand 
benoemde voorzitter Peter de Laat is het bestuur Unie KBO nu voltal-
lig en bestaat uit Peter de Laat, Elly Hilgeman, Jan Waaijer, Frank ten 
Doeschate en Tiny Kardol. 
Van de heer Gerard Knoop is afscheid genomen als bestuurder. Hij is 
10 jaar lang actief geweest in het bestuur Unie KBO en de laatste jaren 
eveneens in het bestuur KBO-PCOB. Als dank voor zijn inzet voor de 
Unie KBO heeft de ledenraad besloten hem tot erelid van de vereni-
ging te benoemen. 
In de middag is in de vergadering van de ledenraad PCOB afscheid 
genomen van 18 ledenraadsleden. Hun zittingstermijn van vier jaar 
was verstreken en zij wilden of konden niet herkozen worden. Er zijn 
10 leden aan hun tweede termijn begonnen en daarnaast zijn 12 nieu-
we leden geïnstalleerd. Toen de ledenraad PCOB in 2013 in het leven 
werd geroepen is de heer Jo Kodde voorzitter geworden. Onder zijn 
leiding is de ledenraad uitgegroeid tot wat het nu is. Uit dank voor al-
les wat Jo Kodde voor de ledenraad en de PCOB heeft betekend, heeft 
de ledenraad hem tot erelid van de vereniging benoemd. 
In de ledenraad is Henk Zieleman tot voorzitter gekozen; Jaap Over-
beek blijft vice-voorzitter. 
Op de website van de PCOB ziet u bij Nadere kennismaking – PCOB 
welke ledenraadsleden in welke provincie actief zijn. 
 

https://www.pcob.nl/uw-vereniging/pcob-ledenraad/nadere-kennismaking/
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Mevrouw Anemone Bögels wordt in september benoemd als voorzitter 
van het bestuur KBO-PCOB. Ook worden dan de leden van de leden-
raad KBO-PCOB benoemd. 
Beide ledenraden hebben besloten verder te gaan op de ingeslagen weg 
van de federatie KBO-PCOB nieuwe stijl. Dat betekent onder meer dat 
er een overeenkomst is opgesteld om de samenwerking te formaliseren 
en ook dat er veel tijd en aandacht besteed zal worden aan de provinci-
ale samenwerking. In de komende jaren zal er veel energie gestoken 
worden in het vitaliseren van de afdelingen. Het behouden van onze 
leden en kaderleden is van groot belang, en tegelijkertijd wordt er hard 
gewerkt aan het werven van nieuwe leden. 
 

De ontwikkelingen in de vereniging zijn als volgt in de ledenraden be-
handeld: 
In december is door de ledenraden besloten dat de samenwerking tus-
sen de Unie KBO en de PCOB op een andere manier moet worden ge-
organiseerd. We hebben het sindsdien over een federatie KBO-PCOB 
nieuwe stijl. Vanaf eind januari zijn werkgroepen aan de slag gegaan 
om een aantal thema’s uit te werken. Deze werkgroepen bestaan uit 
leden van de ledenraden, de besturen en het verenigingsbureau. In de 
vergadering van 11 juni zijn besluiten genomen over de voorstellen 
van werkgroepen en is besproken hoe de komende maanden de voor-
stellen nader worden uitgewerkt. 
 

Bestuurlijke vacatures 
De groep die zich bezig hield met het vinden van nieuwe bestuursleden 
voor de Unie KBO is klaar met zijn taak. We zijn verheugd te kunnen 
meedelen dat – naast de voorzitter Peter de Laat – vier bestuursleden 
zijn gevonden. Dat zijn: mevrouw Elly Hilgeman en de heren Jan 
Waaijer, Frank ten Doeschate en Tiny Kardol. 
Voor het bestuur en de ledenraad KBO-PCOB is een aparte (technisch) 
voorzitter gezocht en gevonden in de persoon van mevrouw Anemone 
Bögels. 
In het bestuur PCOB zijn op dit moment twee vacatures. De termijn 
van de heer Ernst Haitsma loopt in november af. Dit jaar zullen daar-
om drie nieuwe bestuursleden voor de PCOB worden benoemd. 
 

Goed Bestuur 
Om de federatieve samenwerking tussen de PCOB en de Unie KBO 
vorm te geven is een overeenkomst opgesteld, aangevuld met een Code 
Goed Bestuur voor de PCOB en de Unie KBO en een Code Goed Be-
stuur voor KBO-PCOB. Beide ledenraden zijn akkoord gegaan met 
deze overeenkomst en codes. 
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Vervolgstap is het in overeenstemming brengen van de statuten van de 
drie verenigingen met de inhoud van de overeenkomst. Ook de statu-
ten van de provinciale KBO-bonden en de KBO-afdelingen die zelf-
standige rechtspersonen zijn worden bekeken. Voor de niet-
zelfstandige afdelingen van de Unie KBO en alle afdelingen van de 
PCOB wordt het afdelingsreglement waar nodig aangepast. 
Per 1 juli gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
in. Voor zover nodig wordt deze wet direct verwerkt in de aanpassin-
gen van de statuten die momenteel worden voorbereid. 
 

Provinciale samenwerking 
Er is een plan ontwikkeld om in de komende jaren de samenwerking 
binnen de verenigingen op verschillende manieren te versterken. Inge-
zet wordt op de verbetering van de samenwerking tussen de beroeps-
krachten van de provinciale KBO-bonden aan de ene kant en de regio- 
en provinciaal coördinatoren en consulenten PCOB aan de andere 
kant. Ook wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking tus-
sen de lokale afdelingen van de beide verenigingen. Dit plan heet 
“Ruimte voor provinciale samenwerking”. Uit de titel wordt duidelijk 
dat het om maatwerk zal gaan en niet om richtlijnen en kaders. Er 
komt budget beschikbaar om de afdelingen te ondersteunen. Het vitali-
seren van afdelingen is een heel belangrijk aandachtspunt: het helpt 
om het lokale belang van KBO-PCOB duidelijk te maken én het zal 
helpen om leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken. 
De ledenraden hebben ingestemd met het plan “ruimte voor provincia-
le samenwerking”. De komende maanden zal dit plan worden uitge-
rold in provincies en afdelingen. We hopen dat de afdelingen enthou-
siast zullen meewerken en dat de effecten snel merkbaar worden. 
 

Financiën 
In de loop van de afgelopen jaren zijn de begrotingen van de Unie 
KBO, de PCOB en KBO-PCOB verweven geraakt. Dit was begrijpe-
lijk omdat de insteek was dat de beide organisaties steeds nauwer zou-
den gaan samenwerking. Nu die nauwe samenwerking is veranderd in 
een federatieve samenwerking zijn ook de begrotingen ontvlochten. 
Het is nu duidelijk wat ten laste en ten bate komt van welke vereni-
ging. 
Gebleken is dat in 2020 een aanzienlijk bedrag is overgebleven, wat 
voor een deel is toe te schrijven aan corona. Dit geld zal in de komen-
de vier jaar worden besteed aan de kosten van de nieuwe samenwer-
king: het is dus bestemd voor provinciale samenwerking, voor leden-
behoud en ledenwerving, maar ook kosten die met het regelen van de 
statuten te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de notaris. 
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Plan voor ledenbehoud en ledenwerving 
Als doel is geformuleerd om  
1) afdelingen (weer) sterk, vitaal en duurzaam te organiseren en  
2) jonge senioren aan de verenigingen te verbinden.  
Het streven is om eind 2025 een ledengroei van 10% te realiseren. 
Daarnaast is het de ambitie om in 2030 met 300.000 leden als Senio-
renorganisatie KBO-PCOB, voor senioren van vandaag en morgen, 
een belangrijke speler te zijn die wordt gezien als belangenbehartiger, 
gewaardeerd als spreekbuis voor senioren en verbindt door bijvoor-
beeld activiteiten (omzien naar elkaar). 
De beide ledenraden hebben kritisch gekeken naar dit plan: is het wel 
realistisch? Is het geen weggegooid geld? Tegelijkertijd is bijna ieder-
een ervan overtuigd dat KBO-PCOB niet zonder ambitieus plan kan. 
Bovendien is het plan gebaseerd op gedegen onderzoek. 
Voor dit plan is het heel belangrijk dat KBO-PCOB over voldoende 
informatie beschikt over leden en afdelingen. Als we weten wie en 
waar onze leden zijn, dan weten we tegelijk ook wie onze leden niet 
zijn en waar we de mensen die nog geen lid zijn kunnen vinden. En als 
we weten wat onze leden en afdelingen van ons verwachten of nodig 
hebben, dan kunnen we kijken of we dat kunnen bieden. Vandaar ook 
de recente oproepen om mee te doen in het Nationaal Senioren Panel: 
u helpt ons door informatie met ons te delen. 
Onderdeel van het marketingplan is een aansprekende website. De 
website PCOB is klaar; de website Unie KBO wordt binnenkort op-
nieuw vormgegeven. Dan wordt ook de website van KBO-PCOB aan-
gepast zodat alle websites op elkaar zijn afgestemd. 
 

Externe positionering 
Met externe positionering wordt bedoeld hoe KBO-PCOB zich be-
weegt en waar kansen liggen in de omgeving. Denk aan de vier kwa-
dranten van een cirkel met KBO-PCOB in het middelpunt. Welke 4 
externe partijen/groepen beïnvloeden de missie van KBO-PCOB en 
dragen bij of zijn belangrijk om die te behalen? We hebben er vier be-
paald. In het ene kwadrant zitten de andere seniorenorganisaties, zoals 
ANBO en Koepel Gepensioneerden. De samenwerking met deze ande-
re seniorenorganisaties vindt al veelvuldig plaats, zeker als het gaat om 
belangrijke landelijke vraagstukken, zoals pensioenen en wonen. 
In de andere kwadranten hebben we dan  
1) de overheden en fondsen,  
2) maatschappelijke organisaties en  
3) bedrijfsleven.  
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We moeten gaan nadenken over met wie en op welke manier we met 
organisaties in deze kwadranten willen en kunnen samenwerken. De 

ledenraden hebben opbouwend en kritisch alle plannen bekeken en 
besloten om op deze basis verder te gaan. De samenwerking in KBO-
PCOB nieuwe stijl geldt in elk geval tot eind 2024. 

Gezondheidspraatje 
Het menselijk lichaam bestaat uit meer dan 200 botten en botjes. Sa-
men met de spieren en pezen zorgen ze voor stabiliteit en bewegelijk-
heid. Onze botten “dragen” ons zogezegd door ons leven, maar daarbij 
worden ze van tijd tot tijd (te) zwaar belast. 
Om gezond en stabiel te blijven is het belangrijk om tijdig aandacht 
aan de gezondheid te besteden zodat er hopelijk geen aandoeningen 
ontstaan zoals bijvoorbeeld osteoporose. Abusievelijk wordt vaak ge-
dacht dat deze aandoening alleen bij vrouwen op latere leeftijd voor-
komt, maar afname van de botdichtheid, en dat is osteoporose, komt 
bij veel ouderen voor, ook bij mannen. Het veroorzaakt sneller bot-
breuken, zoals bijvoorbeeld het breken van de heup of een arm. Voe-
ding, beweging en een gezonde leefstijl dragen bij aan gezonde botten. 
Vezelrijke voeding die veel mineralen bevat, is essentieel. Diverse 
mineralen, zoals calcium, magnesium, zink, vitamine D en vitamine C 
(in goede verhoudingen) dragen bij aan het gezond houden van uw 
bottenstelsel.  
Groenten bevatten veel van deze mineralen, niet voor niets wordt al 
geruime tijd geadviseerd om dagelijks 200 gram groenten en twee 
stuks fruit te eten. Vlees, en dan met name rood vlees (rund en varken) 
kan beter niet iedere dag op het menu staan. Vis daarentegen is wel 
gezond, vooral vette vis zoals haring en zalm, en dan minstens één 
keer per week. 
Dat beweging goed is, en niet alleen voor de botten, maar ook voor de 
hersens, dat mag zo langzamerhand bekend worden verondersteld. Als 
het fysiek mogelijk is, is het aan te raden om iedere dag een half uurtje 
te wandelen. Maar ook meedoen met het tv-programma ‘Nederland in 
beweging’ is een goede optie om meer te bewegen. Bij de oefeningen 
wordt vaak aangegeven dat je die zittend op een stoel kunt uitvoeren. 
Ook algemeen bekend is dat roken, alcohol en teveel zout (hoge 
bloeddruk!) ongezond zijn. Maar ook uw botten hebben daaronder te 
lijden, iets wat veel mensen zich niet realiseren. Uw glaasje wijn of 
uw biertje hoeft u echt niet definitief te laten staan, maar iedere dag 
lijkt toch schadelijk te zijn*.  
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En het zout**, als u dat weglaat uit uw warme maaltijd, dan scheelt dat 
al een hoop. Met kruiden zoals bieslook, rozemarijn, tijm en oregano 
kunt u de maaltijd ook smakelijk maken. Kortom: sterke botten zijn be-
langrijk om “zeker door het leven te gaan”.  
 
*In de afgelopen jaren verschenen meerdere berichten over het gunstige 
effect van alcohol, maar dat geldt alleen voor een zeer matig gebruik. 
Alcohol heeft twee “gezichten”: het risico op een plotselinge hartdood, 
dit is een acute dood door een ernstige hartritmestoornis (bijv. door 
ventrikelfibrilleren, asystolie of ventrikelfladderen) en dit kan door al-
cohol zowel gunstig als ongunstig worden beïnvloed. Weinig alcohol 
heeft een gunstig effect. Bij zeer weinig alcoholgebruik daalt het risico 
tot ongeveer tweederde van het gemiddelde. Bij vijf of zes glazen per 
week is het risico gehalveerd. Maar drink je meer dan twee glazen per 
dag, dan verdwijnt het gunstige effect en wordt het risico zelfs groter 
dan het gemiddelde. 
Om het risico op een plotselinge hartdood zo klein mogelijk te houden, 
kun je het beste wel alcohol nemen, maar niet te veel. De ideale hoe-
veelheid is wekelijks vier of vijf dagen één glas en dan twee of drie da-
gen niets. Daardoor daalt het risico op een plotselinge hartdood sterker 
dan wanneer je helemaal geen alcohol neemt. 
Een forse inname van alcohol in korte tijd kan een hartritmestoornis, 
zoals boezemfibrilleren, tot gevolg hebben. Alcohol speelt vaak een rol 
als iemand plotseling met boezemfibrilleren in het ziekenhuis belandt. 
Het is niet helemaal duidelijk hoe de alcohol het hartritme verstoort. 
Wel is bij elektrofysiologisch onderzoek aangetoond dat alcohol de ge-
voeligheid voor boezemfibrilleren vergroot, ook bij mensen die nooit 
last van hartritmestoornissen hebben gehad. Waarschijnlijk heeft alco-
hol ook hier een schadelijk effect op de spiercellen in het hart. 
 
**Het lichaam heeft dagelijks een beetje zout nodig. Het lichaam ge-
bruikt zout voor het prikkelen van de zenuwen, het samentrekken van 
spieren en het goed opnemen en afvoeren van vocht. Om gezond te blij-
ven is 3 tot 4 gram per dag genoeg. En 6 gram is de maximale hoeveel-
heid die nog okay is. Maar gemiddeld krijgen we zo’n 9 gram zout per 
dag binnen. Het zout zit niet alleen verstopt en vleeswaren, kaas en har-
tige snacks (chips en nootjes), maar ook in koekjes, cake en andere zoe-
tigheden. Zoals u weet kan teveel zout een hoge bloeddruk veroorza-
ken. En een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziek-
ten. Probeer daarom zo min mogelijk zout te eten. 
Bron: internet, o.a. Nierstichting Nederland 

https://www.hartwijzer.nl/hartritmestoornis
https://www.hartwijzer.nl/elektrofysiologisch-onderzoek
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 Groningen Stad 

De macht van een stad met lef 

Je kunt er lang of kort over praten, maar het 
is gewoon een feit: Groningen is dé stad van 
het Noorden. Kijk naar de hoeveelheid in-
woners, kijk naar de  centrumfunctie die ze 
heeft. In wijde omtrek is er geen stad die 
eraan kan tippen. Dat komt natuurlijk niet 
zomaar uit de lucht vallen. Die dominante 
positie stamt uit een ver verleden. 

Ook hier kun je lang of kort over praten, 
maar Groningen heeft lef. Altijd al gehad. 
Vroeger was je pas stad als je stadsrechten 

kreeg. Die werden je verleend door een keizer, een bisschop, of welk 
gezag dan ook. Groningen gaat daar niet op zitten wachten. Dat be-
noemt zichzelf tot stad. Kijk, dan heb je guts. Groningen  ontstaat als 
een ehh… Drents dorp op een uitloper van de Hondsrug. De bisschop 
van Utrecht, inderdaad een heel stuk verderop, wil de baas spelen in 
Groningen. Maar wat doen de Stadjers? Die knikkeren hem eruit. Ver-
volgens bouwen ze zelf in de 13 e eeuw een flinke verdedigingsmuur 
om de stad. Ziezo, eigen stad, eigen baas. 

Later in 15 e eeuw wordt in het stadswapen geheel eigenmachtig de 
dubbelkoppige adelaar opgenomen, het symbool voor een vrije rijks-
stad. In 1469 beginnen we met de bouw van de Martinitoren. Die moet, 
zo wordt wel eens beweerd, de Utrechtse Domtoren evenaren. Toch 
even laten zien, dat we minstens zo machtig  zijn. 

Handel 

Die trots is volledig terecht. Als handelsstad 
en regionaal centrum is er geen enkele concur-
rentie. Daar heeft Groningen trouwens zelf 
voor gezorgd. Het heeft afgedwongen dat alle 
handel in de Ommelanden via de stad moet 
lopen. Dan wil je natuurlijk wel groeien ten 
koste van de rest. 

De stad krijgt vanaf de late middeleeuwen het 
directe gezag over delen van de provincie. 
Over het Gorecht, het Oldambt en later ook 
Westerwolde. Daar treedt ze op als wetgever 
en ondernemer. Dat ondernemen bestaat voor-
al uit ontginnen, waar flink veel geld mee te 
verdienen is. 
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In de Veenkoloniën zorgt de stad voor de aanleg van een stelsel van 
waterwegen voor de afvoer van turf. En waar komt die turf op de 
markt? Precies, in Groningen. De stad is eigenaar van grote delen van 
de Veenkoloniën en verhuurt die volgens een streng stelsel van rechten 
en plichten, de zogenaamde ‘stadsmeierrechten’. Die gelden eeuwen-
lang. Pas aan het begin van deze eeuw komt er een einde aan de stads-
meierrechten in de Veenkoloniën. Zo zie je tot hoe dichtbij het verle-
den komt. Nog iets dat je nooit zou verwachten: de stad is tot voor kort 
de grootste boer van Nederland. Een aantal boerderijen in de Dollard-
polders hadden tot niet zo lang geleden één en dezelfde eigenaar, toe-
vallig ook de grootste grondbezitter in de provincie. Wie denk je? In-
derdaad. 

Bron: https://www.deverhalenvangroningen.nl 

Leestip 
 

Irene Vallejo neemt de lezer mee op reis door 
het leven van dit fascinerende gebruiksvoor-
werp. Er zijn haltes op de route bij de slagvel-
den van Alexander de Grote en bij de villa van 
Papyri ten tijde van de uitbarsting van de Ve-
suvius, bij de eerste bekende bibliotheken en 
werkplaatsen waar manuscripten werden geko-
pieerd en bij de kampvuren waar verboden 
boeken brandden. Onderweg verbindt Vallejo 

klassieke werken met de duizelingwekkende moderne wereld en he-
dendaagse debatten: Aristophanes en de rechtszaken tegen cartoonis-
ten, Sappho en de literaire stem van vrouwen, Seneca en politiek. 
 

Papyrus, een geschiedenis van de wereld in boeken, is een ongeloof-
lijk avontuur met in de hoofdrol duizenden mensen die door de eeuwen 
heen het voortbestaan van het boek hebben gewaarborgd: verhalenver-
tellers, kopiisten, illustratoren, vertalers, straatverkopers, leraren, spi-
onnen, rebellen, nonnen, slaven, avonturiers en boekverkopers. Het is 
een prachtige, wervelende ode aan het geschreven woord die laat zien 
hoe individuele levens en maatschappijen worden beïnvloed en ge-
vormd door boeken. 
De liefde voor boeken en lezen klinkt door in alle pagina’s. Een onge-
lofelijk vrije, wijze en uitgebreide reis door de wereld van het boek van 
de oprichting van de bibliotheek van Alexandrië tot de val van het Ro-
meinse Rijk.  
Bron: Bol.com 
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Het Genesis Dieet (102)  (sept. 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. 
 

Mozes. 
Mozes leefde in een tijd dat de meeste mensen ongeveer dezelfde ge-
middelde leeftijd bereikten als nu – 70 jaar; toch leefde Mozes nog  
50 jaar langer! Hoewel hij 120 jaar werd, vertoonde hij geen tekenen 
van een lichamelijke aftakeling. Integendeel!  
 

In Deuteronomium 34:7 lezen wij: “Honderdtwintig jaar oud was Mo-
zes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgeno-
men en zijn ogen niet verzwakt!  
 

Dit is echt een voorbeeld van goddelijke gezondheid! 
Mozes stierf dan wel op hoge leeftijd maar niet van ouderdom. 
Hij voltooide het werk voor de Heer en God nam hem weg.  
Mozes stierf gezond! 

 Kaleb. 
 Kaleb was één van de 
 betrouwbare getuigen die 
 Mozes een goed verslag gaven  
 over het Beloofde Land. 
 Jozua en Kaleb waren de enige 
 Israëlieten die Egypte verlie-
ten  en meer dan veertig jaar 
later  het Beloofde Land bin-
nengingen.  
 
 In Jozua 14:10-11 lezen wij: 
 
 

“Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard, zoals Hij had beloofd. 
Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat Hij Mozes die belofte gaf, toen 
Israël door de woestijn trok. Ik ben nu vijfentachtig jaar oud, maar 
nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuur-
de. Ik ben nog even goed als toen, in staat te vechten en het bevel te 
voeren”. 
 

Hoeveel mensen van 85 jaar zouden in staat zijn, en strijd van man tot 
man uit te vechten, met het zwaard?          
Graag tot een volgende keer!  
 

>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,  
         bewerkt en samengesteld door:        >>> Arend Schoenmaker  
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Waar komt de uitdrukking  
'een klap van de molen gehad hebben' vandaan? 

 
Het Nederlands zit vol gekke 
zegswijzen. Waar komen ze 
vandaan? Deze keer de uit-
drukking: een klap van de 
molen gehad hebben. 
door Paul Serail 19/07/2021 
 

Iemand die ze niet op een rijtje 
heeft, kan de vraag krijgen of 
hij een klap van de molen heeft gehad. Hoe is die uitdrukking ooit ont-
staan? 
 

De combinatie tussen gekheid en een molen komen vaak voor 
Stripfiguren als Donald Duck en Lambik gebeurt het nogal eens: ze 
krijgen een klap op hun hoofd en zijn vervolgens de kluts kwijt. In het 
echt zal het niet vaak gebeuren. Op een klap van een molen maken nog 
maar weinig mensen kans. Waar het idee vandaan komt dat iemand die 
ze niet allemaal op ’n rijtje heeft een klap van de molen heeft gehad, is 
niet precies bekend. Maar de combinatie molens en gekheid komt veel 
voor. 
 

Het draaien van de wieken en de tandwielen daar boven in de molen 
staat dan voor denkwerk. En het gaat doorgaans niet om fijne gedach-
ten. Als het maar blijft malen in je hoofd, zit je met gedachten die op 
repeat staan. Zeg je: ‘Ik maal er niet om’, dan bedoel je juist dat het je 
niet kan schelen. Het zal je gedachten niet bezighouden. 
 

Je gedachten slaan op hol 
Langs de weg van ongezonde gedachten kreeg ‘hij is malende’ dezelf-
de betekenis als ‘hij is gek.’ Ook de maling uit ‘iemand in de maling 
nemen’ betekent ‘gek’, als in ‘iemand voor de gek houden’. Maar deze 
‘maling’ komt niet van de grove of fijne maling van de molen, maar 
van een maalstroom, een draaikolk. Je kan ook ‘een maalstroom aan 
gedachten’ hebben. Niet fijn, een draaikolk van gedachten in je hoofd. 
 

In de zeventiende eeuw stond beschreven hoe iemand die een klap van 
de molen kreeg zelf een soort molen werd. Met gedachten die op hol 
sloegen, daar hoog in de bovenkamer. 
Bron: quest.nl 



16 

 

Zomer 2021 / een makkelijk recept van een vakantie-eiland 
 

Het eiland Majorca kent uitgestrekte amandelboomgaarden. De bomen 
bloeien meestal al in de winter wat een prachtig gezicht is. Bij veel van 
die boomgaarden zie je onder de bomen bijenkorven staan: de bijen zor-
gen voor een natuurlijke bestuiving en de boomgaardhouders hebben 
behalve een rijke amandeloogst ook een rijke honingoogst. 
Onderstaand is een eenvoudig recept waar amandelen en honing bij el-
kaar komen. 
 
Ingrediënten: 
250 g gemalen amandelen (amandelmeel van Koopmans kan ook) 
200 g poedersuiker 
6 eieren 
rasp van een biologische citroen 
1 mergpijpje vanille (of een zakje vanillesuiker) 
snufje zout 
snufje kaneel 
honing 
 

Voorbereiden: 
Vet een springvorm (24-26 cm in doorsnee) lichtje in met wat boter of 
margarine. Leg een stuk bakpapier op de bodem en leg een reep bakpa-
pier langs de wand van de springvorm. 
Verwarm de oven voor 170 graden (hete lucht oven) of 190 graden 
(conventionele oven).  
 
Splits de eieren en klop het eiwit (kom en mixerhaken even vetvrij ma-
ken met wat citroensap) met een snufje zout totdat zich pieken vormen. 
In een andere kom de dooiers met de suiker mixen totdat de massa licht-
geel is geworden. Spatel snel de gemalen amandelen, vanille en citroen-
rasp door het dooiermengsel. Schep vervolgens het stijve eiwit hierop en 
werk dit snel door het deeg. Snelheid is hier belangrijk om de lucht om 
te voorkomen dat de lucht uit het deeg wordt gewerkt. Dus het eiwit niet 
door het deeg roeren. 
Vul het deeg in de voorbereide springvorm en bak de amandeltaart in 
circa 45 min (controleer na 35 min of de bovenkant niet te donker 
wordt, zo nodig afdekken met aluminiumfolie, glimmende kant naar on-
deren). Pas als de taart is afgekoeld uit de vorm halen en bedruipen met 
honing. Geniet ervan bij een lekker kopje koffie of thee, maar u kunt het 
ook als dessert serveren met een bolletje amandelijs en slagroom. 
Sylvia Oosterhuis 
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Is het belangrijk om 's ochtends te ontbijten? 
Door: Roeliene Bos 14-7-2021 

Geen enkele maaltijd is zo belangrijk 
als je ontbijt, zo wordt weleens gezegd. 
Is ontbijten echt zo goed voor je? 
 

Niet alle Nederlanders eten 's ochtends 
een ontbijtje. Volgens cijfers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu ontbijt vijf procent van de vrou-
wen en zeven procent van de mannen 

zelfs nooit. Als we iets eten, is de kans groot dat daar zoetigheid bij zit. 
Maar liefst dertig procent van het suiker en snoepgoed dat we op een 
dag binnenkrijgen, wordt tijdens het ontbijt gegeten. Lang leve de ha-
gelslag en zoete cornflakes. 
 
Schoolprestaties gaan erop vooruit als kinderen ontbijten 
Dat een ontbijtje goed voor ons is wordt al langer gezegd, maar vol-
gens onderzoekers van Cardiff University (VK) gaan zelfs je prestaties 
erop vooruit. Zij publiceerden in 2015 een onderzoek onder ruim 5000 
schoolkinderen (negen tot elf jaar oud) van honderd verschillende En-
gelse basisscholen. Zij werden naar hun eetgewoontes gevraagd, en of 
ze in de afgelopen 24 uur hadden ontbeten. 
Niet alleen bleek het van belang óf de kinderen ontbijt kregen, maar ook 
wat de kwaliteit van dat ontbijt was. Hoe beter de kwaliteit, hoe hoger 
de kinderen scoorden op school. In sommige gevallen scoorden de ont-
bijtende leerlingen zelfs twee keer zo hoog als de leerlingen die niet 
ontbeten. 
 
Ontbijt is goed voor je mentale welzijn 
Ook voor mensen die niet langer naar de basisschool gaan blijkt het ont-
bijt een waardevolle toevoeging aan de dag. In een Zuid-Afrikaanse stu-
die uit 2020 kregen ruim 21.000 studenten uit 28 verschillende landen 
een flinke vragenlijst voorgelegd. Zo moesten ze vragen beantwoorden 
over hun dieet, gewicht, ontbijtgewoontes, roken, tandenpoetsen, gevoe-
lens van eenzaamheid, en nog veel meer. 
Na alle antwoorden geanalyseerd te hebben, konden de onderzoekers 
meerdere conclusies trekken. Zo scoorden de studenten die geen ontbijt 
namen lager op school, en zaten ze minder goed in hun vel. De onder-
zoekers zagen een link tussen niet-ontbijten en verschillende (mentale) 
problemen, zoals slaapproblemen, depressieve buien, en slechte mond-
hygiëne. 
 
 

https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/ontbijt
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151116212635.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7443458/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7443458/
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Je hersenen hebben brandstof nodig 
Dat je je zo naar voelt als je niet ontbijt, komt waarschijnlijk door een 
gebrek aan brandstof. Je hersenen hebben glucose nodig om te functio-
neren, en die stof haal je vooral uit voeding. Als je al een tijdje niks 
gegeten hebt, zakt je bloedsuikerspiegel. Je brein krijgt dan niet ge-
noeg energie, en werkt op een lager pitje. Je kunt ook heel chagrijnig 
worden als je te lang niks gegeten hebt. 
Nog een reden om wel te ontbijten: de studenten die aangaven wel tijd 
te maken voor een ontbijt, kozen de rest van de dag vaker voor gezond 
eten. Dat is in lijn met eerder onderzoek. Wie moeite heeft met onge-
zonde verleidingen te weerstaan, moet vooral z'n ontbijt niet overslaan. 
Bron: quest.nl 

Waarom reageert de ene heftiger op de coronavaccins dan de an-
der? 
Heftigere bijwerkingen bij tweede prik 

 
Goede vraag! In deze rubriek gaat Gezond-
heidsnet op zoek naar het antwoord op veel 
gestelde vragen. Deze keer: waarom reageert 
de ene heftiger op de coronavaccins dan de 
ander? 
 

Het is je misschien al opgevallen: na vaccinatie 
met een van de coronavaccins ligt de ene honds-
beroerd met hoge koorts in bed, terwijl de ander 

hooguit een zere arm heeft. Hoe kan dat? 
 

Daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. Want ieder mens 
is anders, en dat geldt ook voor het immuunsysteem. Volgens immuno-
loog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) is het niet te voorspel-
len hoe iemand reageert op de processen in zijn lichaam die in gang 
zijn gezet door het vaccin. "Het is bijvoorbeeld niet zo dat gezonde, 
fitte mensen minder bijwerkingen ervaren. Vergelijk het met verschil-
lende gezinsleden die hetzelfde verkoudheidsvirus oplopen. De één 
krijgt een druipneus, de ander ligt drie dagen plat", zegt zij tegen het 
AD. 
 

Tweede prik: heftigere bijwerkingen 
Dat je heftiger reageert op de vaccins kan bijvoorbeeld wel te maken 

hebben met welke prik je gekregen hebt.  

https://www.quest.nl/mens/voeding/a32836096/waarom-chagrijnig-als-je-honger-hebt/
https://www.quest.nl/mens/voeding/a32836096/waarom-chagrijnig-als-je-honger-hebt/
https://www.ad.nl/binnenland/het-mysterie-van-de-tweede-prik-waarom-ligt-de-een-zwetend-in-bed-en-heeft-de-ander-nergens-last-van~a01c4d5b3/
https://www.ad.nl/binnenland/het-mysterie-van-de-tweede-prik-waarom-ligt-de-een-zwetend-in-bed-en-heeft-de-ander-nergens-last-van~a01c4d5b3/
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Was het je eerste of tweede prik? En welk type vaccin 
heb je gekregen? Volgens bijwerkingencentrum Lareb 
ervaren meer mensen bijwerkingen na de tweede prik 
van de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech, blijkt 
uit de bijsluiter. "Deze bijwerkingen kunnen ook he-
viger zijn dan bij de eerste vaccinatie", meldt het cen-
trum op zijn website. Klachten als koorts worden 
daarbij vooral genoemd. Van het Moderna-vaccin - ook op basis van 
mRNA-techniek - is ook bekend dat je bij de tweede vaccinatie meer 
last kunt hebben van bijwerkingen. Gelukkig zijn deze meestal na en-
kele dagen weer verdwenen. 
 
Vaccinoloog Anke Huckriede van het UMC Groningen legt aan RTL 
Nieuws uit dat de heftigere bijwerkingen na de tweede prik met een 
mRNA-vaccin vermoedelijk te maken hebben met de immuniteit die 
door de eerste prik is opgebouwd. "We noemen dit 'verworven immu-
niteit'. Het lichaam reageert op de nieuwe blootstelling met de activa-
tie van de eerder opgebouwde immuuncellen." Volgens Huckriede is 
dit alleen nog een hypothese, wat verder onderzocht moet worden. 
 
Heftigere reactie als je al corona hebt gehad 
Een andere oorzaak voor jouw sterkere reactie op het coronavaccin, is 
dat je al (ongemerkt) besmet bent geweest met het coronavirus. De 
Gezondheidsraad adviseert mensen die al covid-19 hebben gehad, zich 
maar één keer te laten vaccineren. Dat is niet voor niets. Heb je name-
lijk toch twee prikken gekregen, dan kun je meer last krijgen van bij-
werkingen én ze kunnen ook heftiger zijn. Dat bleek ook uit recent 
onderzoek met deelnemers die het Pfizer- of Moderna-vaccin hadden 
gekregen. Van de twee groepen kreeg de eerste groep - met daarin 
deelnemers die eerder besmet zijn geraakt - maar liefst 89 procent last 
van bijwerkingen. In de tweede groep, zonder eerdere besmetting, had 
slechts 46 procent bijwerkingen. 
 

Volgens Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccinontwikkeling, 
komt dit door een 'heel hoge antilichaamrespons', die veel krachtiger is 
dan bij andere mensen. De antilichaamrespons is zelfs tien tot dertig 
keer zo hoog bij mensen die eerder besmet zijn geweest. Na één prik 
zijn ze 'supergoed beschermd', zegt Van der Zeijst tegen RTL Nieuws. 
Maar dan moet je dus wel weten of je het virus al onder de leden hebt 
gehad. 
Bron: https://www.plusonline.nl 

https://www.lareb.nl/pages/veelgestelde-vragen-coronavaccins
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5239290/bijwerkingen-tweede-prik-pfizer-moderna-koorts-hoofdpijn-moe-lareb
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5239290/bijwerkingen-tweede-prik-pfizer-moderna-koorts-hoofdpijn-moe-lareb
https://www.rivm.nl/nieuws/met-1-vaccinatie-beschermd-na-doorgemaakte-covid-infectie
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2101667
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2101667
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5226674/corona-update-coronavaccin-bijwerkingen-na-besmetting-virus
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Beste puzzelaars v/m, 
 
Een kleine uitleg bij deze Woordzoeker, lijkt mij wel op zijn plaats.  
De woorden, in de drie kolommen, staan verstopt in de puzzel, zowel 
horizontaal, verticaal, maar ook diagonaal. Eveneens staan er woor-
den die u van achteren naar voren moet lezen.  
Heeft u ze allemaal gevonden, en doorgestreept, dan houdt u een aan-
tal letters over die, vanaf links boven achter elkaar gezet, in leesricht-
ing, de oplossing vormen. 
Deze woorden vult u hieronder in.  
 
 

Oplossingsregel:  

                              

                            

Deze oplossingsregel kunt u insturen tot 1 oktober 2021 naar: 
 

Arend Schoenmaker, Kremersheerd 204, 9737 PH Groningen, 
of via e-mail: 33.trein@gmail.com 
Er zijn weer een drietal leuke prijsjes beschikbaar! 
Vermeld wel uw naam, met mevrouw of meneer, adres met post-
code en plaatsnaam, anders weten wij niet, waar het prijsje moet 
worden bezorgd! 
 

Plezierige puzzelt i jd gewenst!  
 

De oplossing van juni was: 
 

“je bent nooit alleen als je alleen bent” 
 

Iedereen hartelijk dank voor de vele oplossingen. 
 

Prijsjes zijn er deze keer voor: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

V a  n   h  a  r  t  e   g  e  f  e  l  i  c  i  t  e  e  r  d!  

Mevr. C. Bolwijn Mevr. L. van der Meulen 

Mevr. G. Flikkema 

mailto:33.trein@gmail.com
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Weet u het nog juni 1970: 
 

Een ereplaats in de popgeschiedenis 
Het begon als onderdeel van de viering van 25 jaar bevrijding, het 
werd een memorabel popfestival. Honderdduizend jongeren trokken op 
26 juni 1970 naar het Kralingse Bos in Rotterdam. Voor velen een 
breek- of keerpunt in hun leven. 
 
De geluidsinstallatie kwam uit Engeland, de stagemanager uit Ameri-
ka maar het decor was oer-hollands: een festivalpodium omgeven door 

een molen, water en groene weides. 
Was het Kralingse Bos tot 1970 
nog het groene verlengstuk van een 
keurige Rotterdamse buurt, daarna 
veranderde het voorgoed in een 
’lieu de pop mémoire’. Daar vond 
van 26 tot 28 juni het Holland Pop 
Festival plaats, dat als ’Kralingen’ 
voorgoed de geschiedenis inging. 
100.000 jongeren trokken naar Rot-

terdam met hooguit een tandenborstel of slaapzak in de bagage. Voor 
velen van hen was het festival een breek- en keerpunt ineen: „Ik heb 
mooi mijn ouders getrotseerd, daar heb ik nooit spijt van gehad” en 
„Later besefte je geen bezoeker maar onderdeel van een gebeurtenis te 
zijn geweest”. 
 
Was er destijds sprake van schaarste, Pinkpop en Lochem Pop beleef-
den toen kleinschalig hun eerste edities, vandaag zijn popfestivals me-
gabusiness geworden. Alleen Nederland telt er, uitgesplitst naar mu-
ziekgenre (voor rock, metal, dance, sixties, blues, world) zo’n honderd 
per seizoen. Soms draait het nog puur om de muziek, meestal om pro-
motie van de muziekindustrie en om jongeren- dan wel city-marketing.  
 
Hoe anders ging het destijds toe. Met de manifestatie C 70 
(Communicatie 70) wilde Rotterdam 25 jaar bevrijding vieren. Alle 
wijken werd gevraagd een steentje bij te dragen. Zodoende rolde het 
plan van George Knap, woonachtig in Omoord, uit de bus. Hij ont-
moette Berry Visser, samen gaven ze op 13 mei 1970 nietsvermoedend 
een persconferentie voor wat later ’Het eerste mega-popfestival op het 
Europese vasteland’ zou worden. 
Kralingen-organisator en galeriehouder George Knap: „Laptops en in-
ternet bestonden nog niet.  
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We organiseerden alles met één telefoon en één typemachine vanuit 
mijn driekamerflat. Mijn vrouw deed de publiciteit, Berry Visser re-
gelde de groepen”. 
 
Over de beveiliging: „Er heerst vandaag angst na de Hoek van Holland 
affaire. Hoewel Kralingen zich afspeelde in een andere tijd hadden wij 
weer te maken met Hells Angels en Skinheads. Op buitenlandse festi-
vals zorgden die voor overlast. Wij gaven daarom aan de politie door 
die tegen te houden bij de grens. Bovendien wilden we geen politiek 
of religie vanaf het podium, daarvoor kon je terecht in een speakers-
corner.” 
 
In plaats van politie zorgden 1200 in ’We Help You’ T-shirts gestoken 
stewards voor de orde. De Rot-
terdamse hoofdcommissaris 
Koster: „Hoor even, wie op het 
terrein is doet maar waar hij zin 
in heeft. Zolang niemand be-
dreigd wordt, zolang er geen last 
wordt bezorgd, is iedereen vrij. 
Wij komen daar niet in uniform 
in het bos. Er lopen daar zoge-
naamde social stewards rond. De jeugd moet door de jeugd geregeerd 
worden” (Parool, 10 juni 1970). Tja, dat waren nog eens andere tijden. 
 
Ook in financiële zin. De stewards werden nimmer betaald, sponsor 
Coca Cola leed 250.000 gulden verlies, de organisatie zeven ton. Uit 
de puinhopen ontstond later Mojo Concerts, de rest is geschiedenis. 
Hoewel. Het credo van ’Back to the garden’ dat Joni Mitchell in het 
nummer ’Woodstock’ (’70) bezong en dat voor ’Kralingen’ allesbepa-
lend was, laat tot vandaag zijn sporen na. Vandaag zetten popfestivals, 
met muziek als bindmiddel, de vermolmde traditie van de georgani-
seerde jeugdbeweging (ANJV, padvinderij) in nieuwe gedaante voort. 
Je kunt op Pinkpop en Lowlands in tentjes overnachten, het kampvuur 
is vervangen door podia. Zelfs de hippie-ideologie van de sixties keert 
terug. Is het niet in de naam van Lowlands, vernoemd naar het hippie-
festijn ’A flight to Lowlands paradise’ (Utrecht, 1967), dan is het wel 
in de geest die het laatste popfestival ’Into the great wide open’ ademt. 
Samenzijn in de natuur op Vlieland, met kinderen, camping én met 
alternatieve muziek. 
Bron: trouw.nl 
Ingezonden door: André Horenberg 
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Computer Vragende Wijs (199)  (sept. 2021) 
 

Er kwamen wat vragen hoe om te gaan met de internet-code, waarmee 
je een muziekstuk op de PC kunt horen en zien. 
 

Er zijn 2 mogelijkheden: 1e Ik geef u de naam van de muziek, die u 
wilt horen, plus de code. U typt deze code op de plaats waar u normaal 
een website typt, achter het vergrootglas! (Controleer de code of er 
geen fout in zit!) Druk nu toets Enter. 
Het muziekstuk verschijnt op uw scherm. 
2e Bij de 1e mogelijkheid moet u steeds weer de code intypen, want die 
verdwijnt als u de Pc afsluit. Bij de 2e mogelijkheid typt u de code uit 
de Nieuwsbrief in een tekstverwerker bv. Word of Writer. Ik heb eer-
der voorgesteld om dat in een tabel te doen, maar als dat problemen 
oplevert kan het ook op een schone bladzij A4. 
Zelf gebruik ik een tabel, omdat dat overzichtelijker is, maar het is niet 
persé nodig. 
 

We beginnen met het opschrijven van de internet-code  
 

bv.:  www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc 
 

(druk toets 'enter' achter het laatste teken!)  
Dan de naam van het muziekstuk (hier: Ga met God en Hij zal met jou 
zijn!), en eventueel wat andere informatie. 
Om dit muziekstuk te openen houdt u de Ctrl toets vast en gaat met de 
muis naar de code-regel. De muis wordt een handje en u klikt met de 
linkertoets van de muis. Laat nu de Ctrltoets los. 
Het muziekstuk verschijnt, na enige ogenblikken, op uw scherm. 
Klik op het pijltje middenin de afbeelding. 
 

Reclame verdwijnt vanzelf of er wordt gevraagd reclame te verwij-
deren. Groter beeld? Ga met de muis naar rechtsonder op het beeld. 
Hier ziet u 4 driehoekjes, klik hierop en het beeld wordt groter; weer 
terug? Klik weer op de 4 driehoekjes.  
Alleen dit lied horen? Schuif het pijltje, in een wit rondje,  
(5e symbooltje van rechts) naar links zodat er twee verticale streepjes 
ontstaan. ||  Meer liederen na het uitgezocht lied? Schuifje weer naar 
rechts; wordt dan weer zoals op onderstaande afbeelding, 5e van rechts.  
 

Geluid regelen met luidspreker-
symbool links onder, met wit bolle-
tje. 
Graag tot een volgende keer. 
© Arend Schoenmaker, Amb.Senior Web 

http://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc
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UNESCO Werelderfgoed 
Aan het begin van de negentiende eeuw vond in de Verenigde Neder-
landen een grootschalig maatschappelijk experiment plaats. Doel: een 
einde maken aan de armoede. De Maatschappij van Weldadigheid 
kocht vanaf 1818 grote onontgonnen stukken land op. Daar werden in 
zeven jaar tijd de zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht: vijf in 
de Noordelijke Nederlanden en twee in de Zuidelijke Nederlanden, wat 
nu de Belgische Kempen zijn. 
Uit het hele land werden er grote aantallen mensen en families die in 
armoede leefden naartoe gestuurd: om aan landbouw te doen, naar 
school te gaan en discipline te leren. Landlopers, bedelaars en ook 
weeskinderen werden gedwongen opgenomen. 
Er heerste in die tijd veel armoede in (toen nog) de Nederlanden. De 
economie had een enorme klap gekregen door de oorlogen van Napo-
leon. De kosten stegen, terwijl de inkomsten hetzelfde bleven. Een tijd-
schrift waarin oplossingen werden aangedragen, schreef in 1817 over 
de schrijnende situatie van de arbeidsman: Hij werkt dus bestendig te-
gen den stroom op, die, bij het geringste ongeval, hem meester wordt; 
en aldus vervallen arbeidzame en nuttige leden der maatschappij veel-
al tot armoede. 
 
Generaal Johannes van den Bosch wilde 
dat probleem oplossen door vanuit een 
idealistische gedachte met het vestigen 
“eener landbouwende kolonie” arme 
mensen uit het hele land opvoeden tot 
zelfstandigheid. In Drenthe begon hij 
met de proefkolonie Frederiksoord. Het 
idee was om mensen onder te brengen in fatsoenlijke woningen, ze te 
laten werken en kleding te geven. Ze kregen koloniegeld, waarmee ze 
alleen in de winkels in de kolonie iets konden kopen, zodat het niet aan 
drank kon worden uitgegeven.  
 
Hoe mooi het idee op papier ook leek, in de praktijk werkte het niet. 
Dat had de verschillende oorzaken. Het betrof mensen met problemen, 
die niet zomaar in armoede waren beland en voor stedelingen was het 
niet gemakkelijk om ineens op het land te gaan werken. Bovendien 
waren er te veel arme mensen om in Frederiksoord onder te brengen, 
en er ontstond een gebrek aan geld. De Maatschappij van Weldadig-
heid was een particuliere organisatie die werd gefinancierd door onge-
veer 20.000 leden. Zij betaalden een stuiver per week om het land er 
weer bovenop te helpen.  
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Voor Van den Bosch ging dat te langzaam. Het moest kleiner en goed-
koper. Met dat doel bouwde hij drie enorme gestichten in Veenhuizen. 
Aan de buitenzijde woonden de ‘fatsoenlijke’ arme gezinnen en de be-
wakers. Aan de binnenzijde stonden slaapzalen voor 80 mannen, vrou-
wen of kinderen. 
Je kon op twee manieren in Veenhuizen terechtkomen. De eerste was 
vrijwillig. Het werd geafficheerd als de plaats waar je heen kon als je 
niet in je eigen levensonderhoud kon voorzien. Je kon je aanmelden bij 
het armenbestuur van je stad, en zij konden je ‘opzenden’ naar de Ko-
loniën. Je kon ook ‘gestuurd’ worden, bijvoorbeeld wanneer je werd 
veroordeeld voor landloperij. Als je je misdroeg in een van de Koloni-
ën, kwam je in de strafkolonie in Ommerschans terecht. Dat overkwam 
ook vrouwen die ongehuwd zwanger raakten. Zij werden overgeplaatst 
en moesten in de strafkolonie hun kind krijgen. Lang niet alle kinderen 
overleefden dat. 
 
De Koloniën waren opgezet met het idee dat mensen hun zelfstandig-
heid terug zouden krijgen, maar ze raakten die zelfstandigheid juist 
kwijt. Alles werd voor ze beslist. Ze moesten elke ochtend op appèl 
komen, en de directeur besliste of ouders fatsoenlijk genoeg waren om 
hun eigen kinderen op te voeden. Mensen leefden er onder discipline 
en tucht. Ze moesten zich aan strenge regels houden en kregen te wei-
nig te eten voor het harde werk dat ze moesten doen. Als het ze al lukte 
om de Koloniën te mogen verlaten, want was moeilijk om überhaupt 
eruit te geraken. Je moest officieel ontslag vragen en eerst de kosten 
terugbetalen die er voor je waren gemaakt. Daar werkte je ongeveer 
zestien jaar voor. Sommigen is het wel gelukt. Zij hadden een oplei-
ding gehad en kwamen bijvoorbeeld bij het leger of de posterijen te-
recht of werkten als dienstbode of in de tuinbouw en leidden daarna 
een normaal bestaan. De bedoeling was echt om de armste groepen in 
de samenleving te verheffen, maar veel mensen hadden sturing nodig 
en kwamen er niet zomaar uit. 
Van de Koloniën van Weldadigheid is nog veel te zien. De akkers, 
weilanden en lanen zijn heel herkenbaar, maar ook boerderijen, scho-
len en kerken. Er staan nog veel bijzondere gebouwen overeind, zoals 
een graandrogerij uit 1860. In Frederiksoord-Wilhelminaoord staat 
zelfs nog een schooltje uit 1821. Alle kinderen tot en met zes jaar gin-
gen daar naar school. 
Tachtig jaar voor de invoering van de schoolplicht was dat behoorlijk 
vooruitstrevend. 
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Dankzij de strakke bomenlanen 
en de typerende landschapsarchi-
tectuur zijn de Koloniën nog 
steeds een bijzondere plek. Als 
je de Koloniën binnenstapt, is 
het moeilijk om te plaatsen wat 
je ziet. Het lijkt op een landgoed, 
maar toch ook weer niet. Je be-
vindt je op een plek die tussen 

een gevangenis en een oord voor armoedebestrijding inzit. 
 
Het unieke karakter en maatschappelijke belang van de Koloniën leid-
de ertoe dat het op 30 juli 2021 UNESCO Werelderfgoed werd.  
Bron: Wikipedia en UNESCO erfgoedlijst 

In de vorige uitgave van onze Nieuwsbrief was een tekst opgenomen 
over de Martinikerk van de hand van Jan Haak, beheerder van de Mar-
tinikerk. Over deze kerk valt natuurlijk nog veel meer interessants te 
schrijven.  
 

Onze Groningse trots is sinds honderden jaren de “Olle Grieze”. Gedu-
rende de Middeleeuwen is de toren en de kerk zeven keer door brand 
getroffen, soms verwoestend en soms was het maar een kleine brand. 
Dat branden gebeurden in 1465, 1577, 1671, 1699, 1738, 1822 en 
1836. En tijdens de renovatie van de Martinikerk ging het vijftig jaar 
geleden bijna mis. 
Op 2 februari 1971 ging bijna een cultuurhistorisch gebouw verloren, 
doordat door loodgieterswerkzaamheden brand uitbrak tijdens renova-
tiewerkzaamheden in de Martinikerk. De brand ontstond in de zolder-
ruimte boven de gewelven (doet u dat niet ook denken aan de brand in 
de Notre Dame in Parijs op 15 april 2019? Daar brak brand uit op 
een plaats waar restauratiewerkzaamheden bezig waren en die ver-
spreidde zich vanuit de zolder boven het middenschip snel naar het 
gehele dak. Bron: Wikipedia).  
 

Om 21.27 uur werd de brand in de Martinikerk gemeld, waarop de 
brandweer uitrukte met auto 4, autoladder 2 en de Officier van Dienst. 
Bij aankomst bleek een felle binnenbrand te woeden op de zolder, ter-
wijl af en toe vlammen aan de buitenzijde zichtbaar waren. Vanwege 
de moeilijk te bestrijden brand werd om 21.36 uur om versterking ge-
vraagd (“middelbrand, zendt 2e wagen”), waarop auto 
2+waterkanonaanhanger uitrukte.  
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Bij de blussing kon de brandweer geen gebruik maken van de brand-
slangen in de kerk (de vlasslangen knapten de één na de ander bij het 
gebruik). Mede hierom werd om 21.56 uur het nader bericht “grote 
brand” gegeven, waarop een dienstvrije ploeg werd opgeroepen, ter-
wijl om 21.58 uur auto 3 en autoladder 1 uitrukte. Om 22.12 uur volg-
de de materiaalwagen. 
De brand werd uiteindelijk geblust met 2 stralen HD (hogedruk)en 3 
stralen LD (lagedruk). Om 22.33 uur kon het bericht “brand meester” 
gegeven worden. De zolder brandde geheel uit, de kap van de kerk 
ging gedeeltelijk verloren. De schade bedroeg ƒ 50.000, -. 
 
Uit het logboek van de brandweer: tijdstip Nader bericht/eventuele 
handelingen 
21.27 brandmelding Martinikerkhof 3 
21.28 uitgerukt auto 4, autoladder 2 en OvD 
21.30 auto 4, autoladder 2 en OvD "ter plaatse" 
21.36 “zijn op onderzoek; zendt 2e wagen” 
dienstvrije ploeg opgeroepen 
auto 2+waterkanonaanhanger uitgerukt 
21.40 auto 2+waterkanonaanhanger "ter plaatse" 
21.57 “zendt 3e wagen” 
21.58 “zendt 2e ladder” 
auto 3 uitgerukt 
21.59 autoladder 1 uitgerukt 
22.01 auto 3 "ter plaatse" 
22.03 autoladder 1 "ter plaatse" 
22.08 “zendt 6 man + voertuig” 
22.12 materiaalwagen uitgerukt 
22.33 “brand meester” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvia Oosterhuis 
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Jubileumconcert Roden Girl Choristers 
 
 

Het enthousiaste meisjeskoor de Ro-
den Girl Choristers o.l.v. dirigente 
Sonja de Vries bestaat 20 jaar. Deze 
mijlpaal viert het koor met twee con-
certen: op 25 september in de Grote 
Kerk in Leeuwarden en op 2 okto-
ber in de Martinikerk Groningen, 
beide concerten beginnen om 20.00 
uur. Het concert biedt hoogtepunten 

uit de Anglicaanse muziek met composities van onder andere Parry, 
Williams en Finzi. Daarnaast laten de Roden Girl Choristers werk 
horen van componisten als Britten, Ireland, Walton en de Franse Ga-
briel Fauré. Het concert is in samenwerking met organist Sietze de 
Vries, trompettist Joost Hettinga en een mannenensemble van de Ne-
derlandse Bach Academie. 
 

Hoogtepunten uit Britse muziektraditie 
Het koor heeft de afgelopen maanden een prachtig programma voor-
bereid en hoopt dit binnenkort met een groot publiek te kunnen de-
len. Onder de naam ‘With a Triumphant Shout’ biedt het concert 
hoogtepunten uit de Anglicaanse muziek, met composities van onder 
andere Sir Charles Hubert H. Parry, Ralph Vaughan Williams, Ge-
rald Finzi, Benjamin Britten, John Ireland en William Walton. De 
Vries: “Met deze muziek leg je het hart van de 19de en 20ste-eeuwse 
Anglicaanse koortraditie bloot. Heerlijk om te zingen en heerlijk om 
naar te luisteren. Het openingsstuk, I was glad van Parry, is gecom-
poneerd voor de kroningsceremonie van koningin Elizabeth II.” 
Daarnaast laten de Roden Girl Choristers werk horen van de Franse 
Gabriel Fauré.  
 

Meer informatie en kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via 
https://rodengirlchoristers.nl/ 
 

Toegangsprijs is 16 euro in de voorverkoop, 18 euro bij de deur, 2,50 
euro voor kinderen t/m 12 jaar en 12,50 euro voor 13 t/m 21 jaar en 
donateurs. 
 

Vanzelfsprekend zorgt de organisatie voor een veilige ruimte met 
inachtneming van de RIVM-voorschriften. Het aantal plaatsen is 
daardoor beperkt, dus reserveer op tijd. 

https://rodengirlchoristers.nl/
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Bijna de helft van alle covidpatiënten verlaat ziekenhuis  
met complicaties 

Ilona Meernik | Nieuwsbericht van: 16-07-2021 
 

Bijna de helft van alle covidpatiënten 
verlaat het ziekenhuis met een of meer 
complicaties. Ook jonge patiënten, 
voorheen gezonde jongeren, die niet op 
de intensive care hebben gelegen, kun-
nen kampen met onder meer nierpro-
blemen, hartklachten en ademhalings-

moeilijkheden. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag. 
 

De resultaten komen uit onderzoek onder ruim 70 duizend Britse co-
vidpatiënten in ruim driehonderd ziekenhuizen. Het onderzoek is vrij-
dagmorgen gepubliceerd in vakblad The Lancet. 
 

'Zeer herkenbaar', noemt internist en hoogleraar Joost Wiersinga de 
resultaten in de krant. De arts ziet een vergelijkbaar beeld in het Am-
sterdam UMC. De cijfers maken inzichtelijk hoe ernstig de nasleep kan 
zijn, zeker op korte termijn, zegt hij, en hoeveel extra werk dat voor de 
zorg zal opleveren. 
 

Ernstiger verloop 
Bij patiënten met onderliggende aandoeningen zoals diabetes of hoge 
bloeddruk traden vaker complicaties op. Hetzelfde gold voor mannelij-
ke en oudere patiënten. Uit eerder onderzoek is ook al gebleken dat bij 
deze groepen de infectie vaak ernstiger verloopt. 
 

Maar ook jonge en gezonde patiënten kampen met langdurige klachten. 
Van alle twintigers hield ruim een kwart aan de ziekenhuisopname een 
complicatie over, van alle dertigers ruim een derde. 
 

Zeer ernstige ziekte 
"Het laat opnieuw zien dat covid een zeer ernstige ziekte is, die ook bij 
redelijk gezonde mensen tal van organen kan aantasten", zegt Wiersin-
ga tegen de Volkskrant. Het is een boodschap die niet vaak genoeg kan 
worden herhaald, zegt hij, nu ook in zijn ziekenhuis het aantal covidpa-
tiënten weer stijgt. 
 

Gedacht wordt dat veel van de complicaties gevolgen zullen hebben 
voor de lange termijn. 
 

Bron: https://www.plusonline.nl 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00799-6/fulltext
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nierproblemen-hartklachten-bijna-de-helft-van-alle-covidpatienten-verlaat-ziekenhuis-met-complicaties~bf4b8d11/?utm_source=VK&utm_medium=email&utm_campaign=20210716%7Cochtend&utm_content=Bijna%20de%20helft%20van%20
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Goede zorg voor iedereen thuis moet vanzelfsprekend worden 
08-07-2021 
Vandaag kwam het SCP-rapport Passende zorg voor ouderen thuis: 
knelpunten in kaart uit. De  conclusie: voor iedere senior in Neder-
land is niet altijd goede zorg en ondersteuning beschikbaar. Voor 
het onderzoek werden verschillende organisaties en professionals 
bevraagd, zo ook KBO-PCOB. “We herkennen veel van de signa-
len die worden beschreven in het rapport”, aldus Marcel Sturken-
boom, directeur KBO-PCOB. “Het nieuwe kabinet moet ervoor 
gaan zorgen dat er zorg en ondersteuning komt voor alle senioren. 
Ik ga er dan ook vanuit dat dit rapport op tafel ligt bij de formatie 
en input geeft aan Rutte en Kaag die momenteel schrijven aan een 
regeerakkoord.” 
 
Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te weinig of inhou-
delijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. 
En dat met alle gevolgen van dien: verergering van de problemen, een 
lagere kwaliteit van leven en een verhoogde kans op de inzet van acute 
– en vaak zwaardere – zorg.  De redenen die SCP benoemt in het rap-
port zijn herkenbaar. Een ervan is de zogenaamde schottenproblema-
tiek in de wet en regelgeving, in de financiering, schotten op basis van 
de problematiek van de oudere (de grondslag voor zorg) en schotten in 
de deskundigheid en uitvoering. “Wetten en regels staan passende on-
dersteuning in de weg. Wij krijgen veel signalen van senioren die zich 
vaak van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Hun behoeften pas-
sen niet in een hokje dat aangevinkt kan worden. Vaak leidt het tot een 
zoektocht in een woud van regels. Dat kan natuurlijk geen passende 
zorg zijn”, aldus Sturkenboom. 
  
Knelpunten 
Maar er is meer aan de hand. De tekorten in de middelen en personeel 
die nodig zijn om zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan ouderen 
worden genoemd als belangrijke bron van problemen bij het bieden 
van voldoende of passende zorg. Het samenspel tussen vele instanties, 
organisaties en beroepsgroepen verloopt lang niet altijd vlekkeloos. 
Maar ontbreekt soms de juiste deskundigheid en vaardigheden bij 
zorgprofessionals alsmede beperkingen in de ruimte die zij van hun 
organisatie krijgen om te handelen. 
  
Voor en door senioren 
Maar ook senioren zelf en hun naasten zijn van invloed op de ontvan-
gen zorg en ondersteuning, aldus SCP.  
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Niet alle ouderen zijn voldoende voorbereid op een nieuwe en kwets-
bare fase in hun leven waarin ze kampen met beperkingen en een toe-

nemende hulpbehoefte. Sturkenboom: “Dat heeft met veel zaken te 
maken. Denk bijvoorbeeld aan het huis waarin je woont. Bij het ont-
breken van geschikte seniorenwoningen en een krappe woningmarkt, 

kun je bijna niet nadenken hoe je straks comfortabel en veilig kunt wo-
nen.”  Elementen als schaamte en het gevoel tot last te zijn spelen ook 
een rol. “We zijn nog lang niet bij de inclusieve samenleving. De dis-

cussie ‘dor hout’ heeft daar zeker geen positieve invloed op gehad. Het 
is tijd voor een andere mindset. Het is tijd voor een integraal ouderen-
beleid waar senioren zich door gedragen voelen. En het is vooral tijd 

voor een beleid voor en door senioren. Dus niet praten over senioren 
maar met senioren.” 
  
Digi-aardig 
Senioren hebben lang niet altijd alle informatie en bronnen tot hun be-
schikking. Steeds meer en meer is de digitale weg de enige weg om 
informatie te vinden of aanvragen te doen. We weten dat dit voor me-
nig senior nog steeds een drempel is. Dat vraagt om aandacht! Blijf 
informatie op verschillende manieren delen met senioren en blijf digi-
aardig. Houd het simpel en overzichtelijk. 
 

Bron: kbo-pcob.nl 
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S a m e n z a n g ,  2  
 

Op een mooie zomerdag liep in het 
Hoofdstation NS een groep vakantie-
gangers, herkenbaar aan hun over-
maatse zomerhoeden, naar perron 6a 
om in de trein te stappen, richting 
Leeuwarden. 
Na aankomst in de Friese Hoofdstad verliet het hele reisgezelschap de 
trein voor de overstap, richting Harlingen. 
Ter hoogte van Franeker begon de groep ‘ontroerende’ liederen te zin-
gen zoals: “Ik heb een potje met vet, al op de tafel gezet” en “Wij zijn 
er bijna, maar nog niet helemaal... enz.”  
Na een kleine pauze hief een jonge man het wat vreemde lied aan:  
“Wij gaan naar Zandvoort, al aan de zee…”  
Waarschijnlijk zat hij in de verkeerde trein.  
Op het station Haringen-haven stapte iedereen uit, beladen met trol-
leys, rugzakken en andere attributen, en begon de voettocht naar de 
veerboten. Onder deze wandelaars zagen wij zelfs iemand met een 
halve zak Eigenheimers sjouwen.  
Halverwege passeerden wij een klein terras, waarop een groot bord 
met de tekst: ‘Het kleine café aan de haven’. 
Het kon natuurlijk niet uitblijven of iedereen begon nu het bekende 
refrein te zingen: 
“Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en 
tevree. Daar in dat kleine café aan de haven, Daar telt je geld, of wie 
je bent, niet meer mee!”  
Het is heel bijzonder dat dit aloude lied van Pierre Kartner, of zoals 
hij zichzelf vaak noemde ‘Vader Abraham’, nog door zoveel jongeren 
werd meegezongen. De laatste regel: Daar telt je geld, of wie je bent 
… gaf wat problemen maar lukte uiteindelijk toch. 
Later op de boot hoorden wij dit refrein nog vaak zingen. 
 
*** Via het Internet kunt u dit havenlied in zijn geheel horen, met be-
hulp van onderstaande code. 
 
www.youtube.com/watch?v=U3k4HcvCOS4  (Enter) 
 
Klik op ► midden op het scherm; advertenties overslaan. 
                                                                              

 Arend Schoenmaker 

http://www.youtube.com/watch?v=U3k4HcvCOS4
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Oproep aan Tweede Kamer: Spreek steun uit voor de  
maximering eigen bijdrage geneesmiddelen 

17-06-2021 
 
Seniorenorganisatie KBO-PCOB 
roept de Tweede Kamer op om haar 
steun uit te spreken om de maxime-
ring van de eigen bijdrage genees-
middelen in 2022 te verlengen. Daar-
naast is er tijdig actie van de Kamer 
nodig om te voorkomen dat het eigen 

risico volgend jaar automatisch gaat stijgen. Marcel Sturken-
boom, directeur KBO-PCOB: “Met onze oproep staan we achter 
de wens van minister Van Ark. Zij wil voor de zomer duidelijkheid 
hebben, wij ook. Dit moet snel geregeld worden, voordat dit de 
portemonnee van veel mensen, waaronder senioren, raakt.” 

 

Op 16 juni debatteerde de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbe-
leid. In het debat kwamen de eigen bijdrage en het eigen risico aan bod. 
Sinds 2019 betalen mensen maximaal een eigen bijdrage van € 250 
voor geneesmiddelen. Als minister Van Ark niets doet, komt deze 
maximering per 1 januari 2022 automatisch te vervallen. In het debat 
vroegen diverse partijen aandacht voor de gevolgen hiervan. Voor 
sommige patiënten kan de eigen bijdrage vanaf 2022, net als voor 
2019, weer fors gaan oplopen. Minister Van Ark ziet het probleem ook. 
Maar om de maximering van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen te 
kunnen verlengen, is er nog voor de zomer een ministeriële regeling 
nodig. 

 

Motie 
Om de ministerraad ook van deze noodzaak te overtuigen, heeft Van 
Ark als demissionair minister voor de zomer wel een uitspraak van de 
Tweede Kamer nodig, waarin deze om verlenging vraagt. KBO-PCOB 
roept de Kamer daarom nadrukkelijk op om op korte termijn een motie 
in te dienen en in stemming te brengen die de minister de steun geeft 
die zij nodig heeft. Sturkenboom: “Laat de Kamer het ijzer smeden nu 
het heet is en de koopkracht van talloze senioren en chronisch zieken 
voor volgend jaar op peil houden. ” 
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Voorkom dat eigen risico verder de pan uit rijst 

De minister attendeerde de Kamer er in het debat ook op dat de bevrie-
zing van het eigen risico voor de Zorgverzekeringswet in 2022 afloopt. 
Financieel kwetsbare senioren dreigen daarom volgend jaar weer ge-

confronteerd te worden met een toenemende stapeling van eigen beta-
lingen in de gezondheidszorg. Nu de kabinetsformatie drie maanden 
na de verkiezingen nog altijd niet van de grond komt, wordt het steeds 

onwaarschijnlijker dat er binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet zit 
met een regeerakkoord dat tijdig voor de hiervoor geldende deadline 
van 1 oktober een oplossing kan bieden. Met haar waarschuwing laat 
minister Van Ark bereidheid doorschemeren om het eigen risico nog 

een jaar langer te bevriezen. Marcel Sturkenboom: “Ik hoop dat de Ka-
mer zo slagvaardig is deze uitgestoken hand te verzilveren zodat seni-
oren met een gerust gevoel de zomervakantie in kunnen.” 

Bron: kbo-pcob.nl 

Uw Vaderlijk gebed 
 
Vader, wat mooi 
dat U in ‘Onze Vader’ 
ons leerde bidden voor elkaar; 
vergeef ons onze schuld. 
Zo leerde U ook schulden van de ander 
als die van ons te zien, 
U gaf ons zelfs nog meer in wat U leerde, 
want alles wat wij vragen 
in Uw Vaderlijk gebed 
het is niet voor ons zelf 
maar voor elkander, 
zo brengt U door dat woordje ons 
ons kindschap in verbondenheid 
in wat wij aan U vragen. 
Geef dat Uw wil door ons 
mag worden uitgedragen. 
 
Gedicht van : Coby Poelman-Duisterwinkel (7 juli 2017) 
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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 invul-
len 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 afdelingssite. 
 

Open internet en typ het adres:  www.pcob.nl  

Je komt nu op de site van de PCOB.  

Typ je postcode of woonplaats en klik daarna op 

zoeken. 

Selecteer nu de afdeling in ons geval dus Groningen. 

Je bent nu op de site van de afdeling Groningen. Klik op activeren 

Als je de volgende keer inlogt op www.pcob.nl kun je door op de 

knop naar uw afdeling te klikken rechtstreeks naar de site van onze 

afdeling. 

http://www.pcob.nl
http://www.pcob.nl
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Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en wel-
zijn) 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, Ruischer-
waard, 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, Hor-
tusbuurt, 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 , Cortingh-
borg, 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 


